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Recepção em Comemoração ao Dia das Forças de Autodefesa do Japão 

(01-07-2015) 

Saudações do Embaixador Kunio Umeda 

 

Boa noite a todos!  

 

Nesta noite, temos a honra de presenças ilustres: 

• General JOSÉ ELITO DE CARVALHO, Ministro-Chefe do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência; 

• Vice-Almirante JOSÉ CARLOS MATHIAS, Vice-Chefe de Assuntos 

Estratégicos do Ministério da Defesa; 

• Ministro RODRIGO DE LIMA BAENA SOARES, Coordenador-Geral de 

Assuntos de Defesa do Itamaraty; 

• Senhor CLÁUDIO HECKMANN, Chefe de Assuntos Internacionais do 

Governo do Distrito Federal; 

• Brigadeiro HOKAZONO, Ex-Comandante da Força Aérea de Autodefesa do 

Japão. 

 

 É uma alegria muito grande poder celebrar o dia das Forças de Autodefesa 

juntamente com todos os senhores. Agradeço profundamente a presença de todos.  

 

 Nas embaixadas japonesas em países onde mantemos adidância militar, todos os 

anos, no dia 01 (primeiro) de julho, realizamos a recepção em comemoração à criação 

das Forças de Autodefesa. Nesta embaixada, a adidância foi instalada no ano passado, e 

esta é a primeira vez que realizamos essa recepção. 

 

 Poder realizar esta primeira recepção justamente no ano dos 120 (cento e vinte) 

anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre Japão e Brasil, como 

embaixador do Japão no Brasil, é motivo de grande alegria. 

 

 O Brasil e o Japão são países tradicionalmente amigos que compartilham de 

valores fundamentais, como a democracia e a soberania do direito.   
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 No Brasil, reside uma comunidade nipo-brasileira de cerca de 1 milhão e 900 

(novecentas) mil pessoas, e no Japão, residem cerca de 190 (cento e noventa) mil 

brasileiros, representando os fortes laços humanos entre nossos países.   

  

 Além disso, o Brasil nutre grande simpatia pelo Japão, e os japoneses também 

gostam do Brasil. 

 

 Em agosto do ano passado, o Primeiro Ministro do Japão Shinzo Abe visitou o 

Brasil e, junto com a Presidente Dilma Rousseff, acordou em promover um ativo 

intercâmbio na área da defesa. Queremos estender nossos laços também para essa área, 

caminhando juntos para desenvolver ainda mais nossas boas relações. 

 

 Nesta noite, temos exposições com a colaboração de cinco empresas: NEC, 

Toshiba, Toyota, Yamaha e Sansuy. Peço a todos que apreciem. 

 

 Para finalizar, agradecendo mais uma vez a todos, desejo saúde e sucessos a 

cada um aqui presente.  

 

 Muito obrigado!    


