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Evento em Comemoração ao “Dia da Imigração Japonesa”, promovido pela Câmara 

Legislativa do Distrito Federal 
Saudações do Embaixador do Japão Akira Yamada  

 
 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos por esta maravilhosa oportunidade de 
comemorar o dia de imigração japonesa. Agradeço a iniciativa da deputada da Camara Legislativa 
do DF, Júlia Lucy, em realizar este evento. Obrigado também pela maravilhosa apresentação da 
banda de tambores. 
 
O Japão atribui grande importância ao Brasil, como um parceiro estratégico global que compartilha 

de valores fundamentais, como liberdade, democracia, o respeito aos Direitos Humanos e o Estado 
de Direito. E, o que constitui o alicerce fundamental da estreita amizade entre nossos dois países 
são os laços humanos especiais. É a presença dos nipo-descendentes no Brasil, que somam mais 
de 2 milhões de pessoas, formando a maior comunidade nipônica do mundo fora do Japão, e da 
comunidade brasileira no Japão, de aproximadamente 200 mil indivíduos. 
 

A despeito das inúmeras adversidades que enfrentaram, os imigrantes japoneses e seus 
descendentes acumularam esforços diligentemente, conquistaram a confiança da sociedade 
brasileira e vieram contribuindo de sobremaneira para o desenvolvimento do Brasil. Gostaria de 
reiterar meu respeito. 
 
A comunidade nipo-brasileira aqui no Brasil representa a importante “ponte de ligação” do 

intercâmbio bilateral, propiciando-nos oportunidades para que haja no Brasil um maior interesse 
pelo Japão, divulgando a cultura, a virtude e os valores japoneses no Brasil.  
E, mais recentemente, notamos uma atuação mais vibrante dos jovens junto à comunidade nipo-

brasileira, o que é bastante encorajador. 
Em Brasília, por exemplo, estou ciente de que jovens nipo-brasileiros estão promovendo o “Projeto 

de Networking do empresário Nikkei”. 
Doravante, quero me engajar, ao máximo possível, nas atividades da comunidade nipo-brasileira, 

somando forças para promovê-las. 
 

Neste ano, Brasília comemora 60 anos de fundação. Gostaria de parabenizar. 
Na construção de Brasília também, a comunidade nipo-brasileira contribui bastante. Eles 
responderam ao chamado do então presidente Juscelino Kubitschek para cooperar na produção 
de gêneros alimentícios, como legumes e frutas, suficientes para o consumo da capital. 
Como embaixador do Japão que mora aqui em Brasília, quero contribuir, em estreita colaboração 

com o Governo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que mais pessoas possam 
conhecer os atrativos de Brasília, esta cidade de moderno projeto urbanístico com natureza 
exuberante. 
 
  A comunidade brasileira no Japão, que está contribuindo para a economia japonesa de várias 
maneiras, completa 30 anos neste ano. Nas regiões do Japão onde residem muitos brasileiros, 
várias medidas estão sendo adotadas nos locais de trabalho e nas escolas para auxiliar numa 
inserção ainda maior desses brasileiros na comunidade local. 
No ano que marca os 30 anos, eu quero lembrar da importância da continuidade desses esforços, 

em ambos os países. 
 
Neste ano, celebramos também os 125 anos das relações diplomáticas Japão-Brasil.  Nos dias 

atuais, o relacionamento nipo-brasileiro é excelente. Mas, creio que ainda temos imensa margem 
para explorarmos a cooperação em uma gama de áreas, como a econômica, a das questões 
globais e a cultural. 
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Quero continuar me empenhando em prol de um progresso ainda maior das relações nipo-
brasileiras, em estreita colaboração com os membros do Grupo Parlamentar Brasil-Japão da 
Câmara Federal, como os deputados federais Luiz Nishimori e Kim  Kataguiri, e também com os 
deputados da Camara Legislativa do Distrito Federal, especialmente com a deputada Júlia Lucy. 
 

Para finalizar, quero salientar que, apesar de estarmos vivemos tempos difíceis perante a 
pandemia do novo coronavírus, estou certo de que podemos superar essa adversidade se todos 
nos apoiarmos. Vamos todos em frente!   

Obrigado pela atenção. 
 


