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1. Intercâmbios
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I. Aumento do número de voluntários da JICA (longo prazo) para a Comunidade Nikkei
 De 28 em 2015 para 45 em 2017. Iniciado em 1986, foram enviados no total 1060 voluntários para o Brasil até o fim de 2017 (Longo/curto prazo)

I. Programa da JICA “Capacitação de recursos humanos para a indústria” 
 Acolhimento de 900 bolsistas brasileiros de 2015 a 2017. Iniciado em  1961, com 303 participantes em 2015 e 336 participantes em 2017. No total 11.581 

pessoas participaram até final de 2017;
II. “JUNTOS!! Programa de Intercâmbio entre Japão, América Latina e Caribe para promoção da compreensão do Japão”
 Iniciado em 2015, 30 brasileiros (parlamentares, representantes da área econômica e membros de governos estaduais) foram convidados a visitar o Japão 

em março de 2016. 104 pessoas participaram em toda a América Latina em 2017, sendo 26 participantes do Brasil. Em março de 2017 participaram 9 
parlamentares e 8  de seus assistentes em dezembro de 2017.

III. Bolsa de estudos do governo do Japão
 Iniciada em 1954. 60 estudantes/ano participaram nos últimos dez anos.
IV. “Programa de Internacionalização das Universidades” (8 universidades japonesas e 9 universidades brasileiras) e “Programa de Coordenadores de bolsas” 
(Promovido pela Universidade de Tsukuba desde 2015) 
 Ampliação do número de vagas para bolsa, intercâmbio de estudantes e professores e promoção de pesquisas conjuntas.
V. Programa JET (Convite a jovens estrangeiros)
 Jovens convidados para intercâmbio internacional e esportivo. Seleção não periódica, 4 pessoas foram ao Japão em 2017 e 2 pessoas em 2018.

1. Programas de convite para visita ao Japão e de treinamento voltados aos nipo-descendentes

I. Programa “Convite aos Futuros Líderes Nikkeis” (5 pessoas)
 Iniciado em 1965. 16 brasileiros participaram nos últimos 4 anos (no total 39 pessoas de toda a América Latina).
II.      Programa “Convite a Nipo-Descendentes Latino-Americanos para uma Visita ao Japão e Fortalecimento de divulgação estratégica”
 Estabelecido em 2015. 60 latino-americanos participaram até  o fim de 2017, sendo 24 brasileiros;
III.     “Bolsas do Governo Japonês para Estudantes de Língua e Cultura Japonesa (vagas exclusivas para nipo-descendentes Latino-americanos)”
 Em 2017, participaram 11 pessoas (sendo 6 do  Brasil) e em 2018, 17 pessoas (sendo 13 do  Brasil);
IV. Programa de Treinamento Nikkei da JICA
 Iniciado em 1971.  Participaram no total 3303 pessoas* (até o fim de 2017). 
 Ampliação de 122 participantes em 2015 para 148 participantes em 2017. Este número inclui a expansão do “Curso para Formação da Futura 

Geração Nikkei” que contou com 43 participantes somente em 2017. O curso iniciou em 1986 e 608 pessoas no total participaram até o fim de 2017;
* Bolsas de estudo oferecidas pelos governos provinciais do Japão: anualmente cerca de 60 pessoas vão para diferentes províncias como estudantes 
intercambistas ou para estágios técnicos.
* Bolsas de estudo “Nikkei Scolarship” oferecidas pela Nippon Foundation: 33 nipo-brasileiros receberam a bolsa para estudos nas universidades do Japão.

2. Programas de convite para visita ao Japão e de treinamento voltados para brasileiros em geral (incluindo nipo-descendentes)

3. Programa de Envio de Voluntários da JICA para a Comunidade Nikkei



2. Ensino da Língua Japonesa
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1. Ações para a adoção de língua japonesa no ensino público

I. Apoio para criação de escolas bilíngues japonês-português em parceria com as sociedades nipo-brasileiras (“Escola Estadual Djalma Batista de Ensino 
Japonês - plano de otimização da educação”, programa de Projetos Comunitários de Cultura aprovado em 2015, entregue em maio de 2017).

II. Implementação da língua japonesa no Centro Interescolar de Línguas – CIL no DF em 2017.  A Embaixada apoiou a sua implementação por meio do 
programa de Projetos Comunitários de Cultura em 2018.

III. Inauguração da Unidade Pinheiros do Centro Cultural Aliança Brasil-Japão e apoio na ampliação de instalações de Unidades de Ensino Japonês 
(programa de Projetos Comunitários de Cultura em 2016)

IV. Cursos gratuitos de língua japonesa em universidades, sob a iniciativa de “Idiomas Sem Fronteiras”(Universidades Federais dos Estados de Paraná, Rio 
de Janeiro, Brasília, Manaus e Rio Grande do Sul, dados atualizados em setembro de 2018) (Projeto pelo apoio da Fundação Japão)

V. Plano de Melhoria do Ambiente Educacional da Escola Megumi Educação Infantil e Ensino Fundamental  (Construção de uma nova unidade da Escola 
Megumi que adotou o ensino da língua japonesa em seu currículo) (programa APC em 2017)

2. Apoio para o ensino de língua japonesa às entidades nipo-brasileiras, entre outros.

I. Programa de Projetos Comunitários de Cultura
Projeto de Construção do Centro Cultural da Associação Nipo-brasileira de Roraima: Construção da Salão Multiuso para o ensino da língua japonesa e 
atividades culturais dentro da área da Associação Nipo-Brasileira em 2016, abrindo o primeiro curso de japonês permanente em Roraima. 
II. Programa de Envio de Voluntários da JICA para a Comunidade Nikkei
Envio de 17 voluntários de longo prazo da JICA para a Comunidade Nikkei para atuarem como professores de língua japonesa e de educação fundamental. 
(dados de 2017).
III. Fundação Japão
(1) Apoio para o aprofundamento do ensino da língua japonesa por meio da continuidade do cargo “Consultor de ensino da língua japonesa e ensino superior 
para a América Latina” dentro da Fundação Japão.
(2) Continuação do apoio às instituições de ensino da língua japonesa (Rede Sakura) que exercem papéis multiplicadores como centros de rede de escolas 
(certificação e reconhecimento de 8 escolas). 
(3) Realização de formação intensiva sobre metodologia de ensino, convidando professores nikkeis de língua japonesa para visitar o Centro da Fundação 
Japão (participaram 6 professores nipo-brasileiros durante o período de abril a março em 2017)
(4) Concessão do Prêmio da Fundação Japão ao Centro Brasileiro de Língua Japonesa em 2016 (São Paulo). 
IV. Nippon Foundation
Ajuda financeira da Nippon Foudation para instalação de equipamentos de TI no Centro Brasileiro de Língua Japonesa.



3. Festivais do Japão

I. Participação ativa do Embaixador nos festivais do Japão (Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Anápolis, Minas 
Gerais, etc);

II. Estande do Governo Japonês no Festival do Japão em São Paulo (desde 2011)
JETRO: apresentação de produções locais das províncias japonesas, JICA: explicação dos projetos de cooperação
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão: apresentação da culinária japonesa por meio de “Bentôs” (marmitas), 
Ministério da Educação, da Cultura, dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia do Japão: apresentação de intercâmbios (participação de 5 universidades)  

III. Exposição dos pontos turísticos pela Agência de Turismo do Japão – JTA no festival do Japão em São Paulo. (desde 2014)
IV. Realização do projeto “Visit Japan” pela Agência de Turismo do Japão no Festival do Japão em Minas Gerais (2015)
V. Atividades de apoio aos festivais do Japão no Brasil pela embaixada/consulados do Japão (Ministério de Relações 

Exteriores) (Apresentação de “Awaodori” no festival da Imigração em Curitiba, convite dos especialistas de cultura do 
Japão, realização de apresentações nos festivais do Japão em São Paulo e Salvador por meio de projeto financiado pela 
Fundação Japão).

VI. JUNTOS!! Programa de Intercâmbio entre Japão, América Latina e Caribe ”Convite aos responsáveis pelos festivais 
japoneses”. (janeiro de 2018).
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Festival do Japão em São Paulo (julho de 2018)
Saudações do Embaixador no Festival do Japão 

em Salvador (agosto de 2018)



4. Difusão da culinária japonesa

I. Parceria com o programa “Embaixador para a Difusão da Culinária Japonesa” (Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão - MAFF). 
Nomeação do chef Shinya Koike de São Paulo como Embaixador de difusão da culinária japonesa (fevereiro de 2016),  Workshop voltado à 
comunidade Nipo-Brasileira para aprimoramento do cardápio dos festivais do Japão (Abril 2018 em Brasília), Apresentação de culinária 
japonesa no festival do Japão em Anápolis (agosto 2018), Palestra “A importância do Washoku (Culinária Japonesa)” (Setembro 2018 em 
Brasília) 

II. Programa com convite para visita ao Japão do grupo de senhoras das associações nipo-brasileiras (fujinkai) (2016, JICA). 
* Foi realizado também o programa “Revitalização do grupo feminino de organizações nikkeis por meio da gastronomia” (participaram 4 

pessoas em janeiro de 2017). 
III. Envio de voluntários da área de culinária para as comunidades nipo-brasileiras(JICA).

* Até agosto de 2018 foram enviados 2 voluntários com um principal objetivo: orientação em comida caseira
IV.       Degustação de Sake no estande da embaixada do Japão no festival do Japão em Brasília (maio de 2018). Neste festival, foram oferecidos pratos    

ensinados durante o workshop realizado em abril de 2018.
V. “Semana Internacional Gastronômica da culinária japonesa” realizada no Restaurante da Câmara dos Deputados (Julho de 2018, em alusão à 

comemoração dos 110 anos de imigração japonesa no Brasil) 
VI. Divulgação dos produtos japoneses que se vendem no Brasil como o Wagyu e apresentação do encanto da cultura culinária tradicional 

japonesa como os “cincos  métodos” ou “cinco sabores” durante o festival do Japão em São Paulo (de 20 a 22 de julho de 2018, Ministério da 
Agricultura, Florestas e Pescas)

VII. Realização da evento gastronômico “Noite com Sake e Wagyu” na residência oficial do embaixador para divulgação da culinária japonesa, 
contando com a presença de empreendedores nipo-brasileiros que receberam, pela primeira vez em Brasília, o selo de certificação de apoiadores 
dos alimentos japoneses oferecido pelo Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão. 

VIII. Semana do Japão (palestra sobre a culinária japonesa), workshops e estudos sobre a culinária japonesa para entidades nipo-brasileiras (Paraná,   
julho de 2015, outubro de 2016 e setembro de 2017)
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Workshop sobre culinária japonesa 
ministrada pelo Embaixador Shinya Koike
para comunidade Nipo-Brasileiras do DF  

(Abril 2018)

Visitantes surpresos com a degustação do 
verdadeiro “wagyu” no Festival do Japão 

em SP (Julho de 2018)

“Noite com Sake e Wagyu” junto com os 
apoiadores (agosto de 2018)



5. Área de saúde ①

1. Seminários sobre cooperação no setor clínico nipo-brasileiro

I. “Seminário sobre colaboração com a comunidade nipo-descendente na América Latina com foco no Brasil” (Out. 2014, Tóquio)
 Participação de representantes de dois hospitais nikkeis (Hospital Santa Cruz e Hospital Nipo-Brasileiro)
II. “Colaboração com hospitais nikkeis no Brasil para a expansão internacional da medicina” (Fev. 2015, Tóquio)
 Participação de representantes de seis hospitais nikkeis em seminário 
III. Seminário comemorativo dos 120 anos “O futuro da cooperação médica entre Brasil e Japão – as portas que a tecnologia de ponta abrirá para a 
sociedade”  pela Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil e pelo Jornal Nikkei Inc. (Nov. 2015, São Paulo)
IV. “Seminário Nipo-Brasileiro na Área Médica e Assistência Social” (Jan. 2017, Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo)
 Participação de dez empresas japonesas de pequeno e médio porte, cinco hospitais nikkeis e da Câmara de Comércio e Indústria japonesa do Brasil.
V. “Conselho de parceria com hospitais nikkeis” (Mai.2018, JICA São Paulo) 
 Participação do Subdepartamento Médico da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, cinco hospitais e Fabricantes nikkeis de 

equipamentos médicos 
VI. Seminário Empresarial do setor clínico em parceria com a JICA (Jan.2017, Agência Paraná de Desenvolvimento) 
VII. Lançamento do livro sobre a medicina Kampo traduzido para o português e palestra pelo médico nipo-brasileiro (Jul. 2018, Fundação Japão)

I. Envio de voluntários da JICA aos hospitais nikkeis
 Hospital Amazônia (voluntário jovem de longo prazo) 1 enfermeiro, 1 professor de Língua Japonesa (ago.2018);
II. Envio de técnicos para o Japão pelo Programa de formação Nikkei da JICA
 Participação de 6 enfermeiros do Hospital de Santa Cruz no curso “Aperfeiçoamento da capacidade de gerenciamento de enfermeiras 

em função de Kaizen” em 2016
 Participação de 5 profissionais (médicos e enfermeiros do Hospital Sugisawa, Hospital Amazonia e Hospital Atibaia) no curso 

“Aperfeiçoamento da capacidade de gestão de profissionais de saúde por meio de 5S-Kaizen” em 2018

2. Cooperação em recursos humanos e capacitação
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5. Área de saúde ②

2. Apoio de equipamentos aos hospitais Nikkeis

I. São Paulo 
 Projetos para aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Santa Cruz(2014 e 2015, em parceria com empresa japonesa),

para o Hospital Nipo-Brasileiro(2015) e para o Hospital SBC (2017);
 Projeto de reforma das instalações do Lar dos Idosos de Guarulhos (reforma da Casa de Idosos Nipo-brasileiros)(2015)
II. Belém (Pará)
 Projeto de ampliação dos equipamentos do Bloco Cirúrgico e da UTI do Hospital Amazonia (2015)
 Projeto de aperfeiçoamento dos equipamentos médico-hospitalares do Hospital Amazonia de Quatro Bocas (Tomé-açu, 2015)
III. Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
 Projeto de melhoria da assistência médica itinerante no sul do Brasil (Doação de Unidade Móvel Ambulatorial) (2015, cerimônia de 

entrega em maio de 2016) 
IV. Anápolis (Goiás) 
 Projeto de Melhoria de serviço odontológico para as comunidades pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Anápolis (2015) 
V. Paraná
 Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hospital Paraná (doação de aparelho de vídeo endoscópio, cerimônia de 

entrega em outubro de 2017)
 Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital Sugisawa” (Doação de equipamentos de endoscopia, cerimônia de 

entrega em abri de 2017)
 Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hoftalon Hospital de Olhos (Doação de equipamentos para cirurgia de catarata, 

etc., cerimônia de entrega em setembro de 2017)
V. Projetos de Parceria Publico-Privada da JICA
 Fujifilm Corporation “Programa de Colaboração com Setor Privado para Divulgação de Tecnologia Japonesa para Aliança Inter-Hospitais

pela Teleradiologia com o PACS” (desde 2014)
 C-Eng Ltd.“Feasibility Survey for Preventing Pressure Ulcers Utilizing High -Performance Performance 3D Structure Mattress for Nursing

Care” Doações de 14 kits de colchões e travesseiros: 6 kits para Hospital Amazônia, 2 ktis para Hospital Santa Cruz,  2 kits para Hospital 
Nipo-Basileiro, 2 kits para Casa de Repouso Akebono, 2 kits para Ikoi-no-sono (2017 – 2018)

 Lequio Power Technology Corporation “Collaboration Program with the Private Sector for Disseminating Japanese Technology for 
Portable Ultrasound for Remote Support in Brazil”: Está prevista doação de 1 Ultra-som portátil e 1 notebook próprio para este 
aparelho para o Hospital Amazônia (2018 – 2020)
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6. Intercâmbio Desportivo – Programa “Sport For Tomorrow”

【Projeto de introdução do Judô nas escolas brasileiras】
I. Memorando de Entendimento assinado com o Ministério do Esporte do Brasil para cooperação na área de educação física e esporte (outubro de 2016, na 

ocasião da visita do Presidente Temer ao Japão)
II. Promoção do projeto de introdução do Judô nas Escolas públicas em parceria com Kodokan Brasil(foram enviados 7 orientadores em 2017 e 8 orientadores 

brasileiros em 2018 para capacitação no Japão durante 1 mês) 
III. Vinda do medalhista de ouro do campeonato mundial de Judo, Sr. Hirotaka Okada para capacitação de professores de judô no Brasil ( São José dos Campos, 

São Paulo, Mogi das Cruzes, Santos e Bastos em 2018)
IV. Tradução para português do livro de instruções elaboradas pela “All Japan Judo Federation” (2018, colaboração na supervisão pelo Instituto Kodokan do 

Brasil, atualmente está em andamento a seleção do destino da distribuição)
V. Aumento de escolas que introduziram o Judô no Curriculum(100 pessoas em Bastos/SP, 1000 pessoas em Pompéia/SP estão recebendo aulas de judô no 

ensino regular) (há vários exemplos de introdução do judô em atividades extra-curriculares)
【Assistência a Projetos Comunitários da Cultura】
VI. Doação de Tatamis e quimonos de Judo para ONG do Rio de Janeiro “Instituto Reação”. Este instituto formou uma medalhista de ouro no Judô feminino nas 

olimpíadas Rio 2016.  (dezembro de 2017)
VII. Construção do Salão Multiuso destinado à eventos esportivos, como aulas de judô, na Associação Cultural Nipo-Brasileira do Tocantins (maio de 2018)
VIII. Construções de salões multiuso para oferecer oportunidades de aulas de Judô, Karatê, etc. (Construção de Salão Multiuso na Aliança Cultural  Brasil-Japão do 

Paraná, entregue em setembro de 2017 e na Sociedade Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, cerimônia de assinatura em fevereiro de 2018).  
【Outros】
IX. Envio de 11 voluntários da JICA na área esportiva para entidades nipo-brasileiras em 2017. (27 voluntário atuam nos seguintes esportes: Basebol, Softbol, 

Badminton, Judô, Sumô, Atletismo (dados de agosto/2018))
X. Doação de 80 tatames e 100 quimonos de Judô da Federação Japonesa de Judô para UPP no Rio de Janeiro (Participação do técnico da seleção japonesa 

masculina de Judô, Kosei Inoue, na cerimônia de entrega em 6 de março. A Mizuno também ofertou 50 faixas pretas)
XI. Doação de 120 quimonos de Judô da Mitsui Sumitomo em Curitiba, São Paulo e Brasília (março e abril de 2016)
XII. Doação, pela Mizuno, de 609 chuteiras distribuídas em 7 capitais (Brasília, São Paulo, Rio, Curitiba, Manaus, Recife e Salvador), 45 quimonos e 150 faixas de 

Judô (Brasília e Tocantins) (Set. de 2016) e 40 pares de sapatos de vôlei (Rio de Janeiro) (outubro 2016)
XIII. Doação de equipamentos de basebol para Marília/SP pela cidade de Izumisano, província de Osaka (por meio de voluntário da comunidade Nikkei de JICA, em 

abril de 2017)
XIV. Demonstração do Takkyu Volley na América Latina pelo Sr. Yuji Horikawa, financiado pelo programa da Fundação Japão. 

Cerimônia de entrega das chuteiras pela 
Mizuno (junho de 2016 em São Paulo)

Projeto de Introdução do Judô nas esoclas, 
curso no Japão (setembro de 2017 em Tsukuba) 

Doação de Tatamis e quimonos para “Instituto 
Reação (dezembro de 2017 no Rio de Janeiro)



7. Apoio a Comunidade e aos Indivíduos Nipo-Brasileiros ①

(Objetivo) 
Assistência a organizações ou indivíduos que realizaram medidas de ajuda, como assistência médica e de meios de 
subsistência, etc. para migrantes desfavorecidos no exterior.
Beneficência nipo-brasileira de cada localidade e outras entidades tais como Ikoi-no-Sono, Beneficiência nipo-brasileira, 
Wajunkai, etc.
(Conteúdo do apoio)
I. Ajuda de custo- Teto de 30.000 ienes/mês (US$ 267,9) por família. 

II.  Assistência médica – Teto de 50.000 ienes/mês (US$446,4) por pessoa.

1. Apoio da JICA a Imigrantes e seus descendentes (US$ 176 mil /2018) (desde 1967 )

I. Projetos de assistência médica e bem-estar
II. Projetos de serviço médico itinerante
III. Projetos do ensino da língua japonesa

A. Iniciado em 1967 (formato atual em 1984). Nos últimos 20 anos, o auge foi em 1998:US$2,21 milhões. 
B. Beneficiários: Entidades beneficentes nipo-brasileiras, associações culturais e centros de língua japonesa

2. Programa de Assistência financeira a imigrantes (Ministério das Relações Exteriores do Japão); US$ 473 mil /2017 (desde 
2001)
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(Objetivo) 
Fortalecer a cooperação e o intercâmbio nas áreas de agricultura e da indústria alimentícia do Japão e da América Latina, 
incentivando jovens agricultores descendentes de japoneses em 4 países da América Central e do Sul, incluindo o Brasil, e 
criando oportunidade de negócios agrícolas com empresas regionais japonesas.
(Conteúdo do apoio) * Projeto terceirizado
I. Intercâmbio de cooperação com agricultores japoneses etc. na América Latina
II. Treinar jovens agricultores, etc, para se tomarem líderes da próxima geração
III. Criação de oportunidade de negócios com empresas regionais japonesas

3. Intercâmbio cooperativo com agricultores japoneses da América Latina / Projeto de criação de negócios (Ministério da 
Agricultura, Florestas e Pescas do Japão): US$ 536 mil/2018 (iniciado em 2018)



7. Apoio à Comunidade e aos Indivíduos Nipo-Brasileiros ②

4. Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana no Brasil (Programa APC)

(Objetivo) 
Fornecer fundos necessários para o desenvolvimento econômico e social dos países em desenvolvimento e para projetos de escala
relativamente pequena (até 10 milhões de ienes), beneficiando diretamente as comunidades

(exemplos de apoios à entidades nipo-brasileiras e colônias japoneses)
I. “Projeto de Ampliação da Escola Municipal Funchal” (valor da doação: US$ 107.146,00) em 2011
(Cachoeiras de Macacu/RJ, em comemoração à 50 anos de imigração japonesa no município. Foram construídas 4 novas salas de aulas na 
Escola Municipal Funchal)
II. “Projeto de Melhoria de Serviços Odontológicos para as Comunidades pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Anápolis (valor de 

doação: US$ 63.937,00) em 2015
(Construção de consultório odontológico na Associação Cultural Nipo-Brasileiro em Anápolis)
III. “ Projeto de Melhoria de Assistência Médica Itinerante no Sul do Brasil (valor da doação: US$ 86.940,00) em 2016
(Doação de Unidade Móvel Ambulatorial para Associação de Assistência Nipo-Brasileira do Sul. Esta unidade móvel realiza consultas e 
tratamentos médicos nas comunidades remotas dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em um percurso de 3.500 km)
IV. “Projeto de Construção de um Salão Multiuso em Palmas/TO” (valor da doação: US$ 80.781,00) em 2016
(Construção de um Salão Multiuso para esportes, aulas, entre outros, dentro do terreno da Associação Cultural Nipo-Brasileiro do
Tocantins) 
V. “Projeto de Estruturação da Escola Nikkei de Tomé-açu (valor da doação: US$ 84.495,00) em 2017
(Ampliação da escola administrada pela Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-açu) (em construção)
VI. “Projeto de Construção da Escola Megumi – Educação Infantil e Ensino Fundamental (valor de doação: US$ 103.323,00) em 2017
(Construção de uma nova instalação da Escola Megumi de dois andares, administrada por descendentes japoneses, com a demolição da 
escola antiga construída em madeira (cerimonia de entrega prevista para outubro de 2018))
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8. Fortalecimento e aperfeiçoamento institucional

I. Fortalecimento das representações diplomáticas e consulares do Japão no Brasil encarregadas da colaboração com 
comunidade nipo-brasileira (indicação de um oficial responsável pela parceria com Nikkeis);

II. Assinatura do memorando sobre a facilitação da emissão de vistos de múltiplas entradas (Fev. 2016);
III. Entrada em vigor do Tratado entre Japão e Brasil sobre a Transferência de Pessoas Condenadas (Fev. 2016);
IV. Relatório do Painel de Intelectuais Sobre a Colaboração com as Comunidades Nikkeis na América Latina e o 

Caribe (Mai.2017)
V. Programa de Aumento de Recepção de 4º geração (“yon-sei”) (em vigor desde 01.Jul.2018);
VI. Homenagem a nipo-descendentes que contribuíram para o fortalecimento das relações Japão-Brasil;
Sob a orientação do gabinete do primeiro ministro do Japão, temos homenageado nipo-descendentes que contribuíram 
para o fortalecimento do relacionamento Japão-Brasil, por meio da outorga de condecorações e de diplomas  de “Honra 
ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão” e de “Honra ao Mérito do Embaixador ou do Cônsul Geral do 
Japão ”. Ex. Cerimônia de outorga de Condecoração da primavera de 2018, o Sr. Takeshi Miura foi agraciado com “A Ordem 
do Sol Nascente, Raios de Ouro e de Prata” (Instrutor de Judô por mais de 50 anos para mais de 10 mil pessoas)
VII.      Fortalecimento da cooperação com os jornais da comunidade nipo-brasileira
Colaboração do NHK World (edição em português)  com dois jornais da comunidade nipo-brasileira (São Paulo Shimbun e 
Nikkei
VIII. Pesquisa sobre a comunidade nipo-brasileira;
 Realizada pelo Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, com apoio financeiro da Nippon Foundation;
IX.      Fortalecimento da divulgação em português sobre o Japão através das Redes Sociais Virtuais (a página do Facebook
da Embaixada do Japão possui mais de 310,000 seguidores em setembro de 2018)
X.       Comemoração dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil em 2018, e comemoração dos 90 anos da imigração 
japonesa na Amazônia em 2019. 
XI.      Apoio na construção de rede com nipo-brasileiros da nova geração (Confraternização em novembro/2018 na 
Embaixada do Japão)
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