
Cerimônia comemorativa do dia 29 de outubro 

Saudação do Embaixador YAMADA 

 

 

● Sinto-me honrado pela realização desta cerimônia no dia de hoje como 

resultado do forte relacionamento entre o Japão e o Brasil e da grande 

colaboração de todos os participantes.  

Expresso especialmente a minha sincera gratidão a todos os membros 

da Agencia Brasileira de Cooperação pela realização desta cerimônia, bem 

como a todos os profissionais envolvidos do Ministério das Relações 

Exteriores, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, do 

Ministério da Defesa, do UNOPS e outras instituições.  

 

● Recentemente, o Governo do Japão decidiu fornecer suporte para 

equipamentos médicos como medida contra a infecção do novo 

coronavírus no Brasil. 

  

●  Por meio do UNOPS, equipamentos médicos como tomógrafos e 

equipamentos de imagem de raios-x serão entregues às instituições 

médicas em todo o país em breve. 

    Esses equipamentos médicos, como tomografias computadorizadas, 

foram particularmente eficazes para a detecção precoce de pneumonia 

entre outras doenças, enquanto o Japão enfrentava a infecção pelo novo 

coronavírus.  

 

● Além disso, o governo japonês forneceu apoio por meio de organizações 

internacionais, realizou doações para governos locais, organizou reuniões 

convidando especialistas e apresentou o empenho das escolas japonesas 

durante a comissão especial da Câmara dos Deputados. 

 

   Por meio desses esforços, o Japão contribuirá para o fortalecimento do 

sistema de saúde e médico do Brasil e apoiará intensamente na criação 

do novo normal equilibrado entre o controle das infecções e as atividades 

econômicas.  

 

   



●  Em seguida, o governo do Japão forneceu equipamentos de emergência 

para o combate ao incêndio da floresta amazônica do Brasil.  

 

●  Por meio do UNOPS, conjuntos de roupas, luvas e capacetes de 

proteção contra o incêndio e purificadores de água estão beneficiando 

pessoas envolvidas das partes interessadas atuando na linha de frente no 

combate ao incêndio. 

    Esta é a segunda cooperação após o apoio prestado por meio da 

Agencia de Cooperação Internacional do Japão em setembro de 2019.  

 

●  Além das atividades imediatas de extinção dos focos de incêndios, a 

conservação da floresta na região amazônica requer medidas de médio a 

longo prazo para abordar as causas raízes das perdas florestais, incluindo 

medidas contra a extração ilegal da madeira. 

    Acreditamos que o desenvolvimento sustentável compatível com a 

conservação das florestas na região amazônica é possível. O Japão 

analisará o que é necessário junto com o Brasil e prosseguirá com projetos 

concretos em conjunto. 

 

●  Por fim, gostaria de estender as minhas saudações na esperança de 

que esses apoios contribuam para a promoção das relações de amizade 

e cooperação entre o Japão e o Brasil e para o fortalecimento dos laços 

entre os povos de ambos os países.  


