
Recepção em Comemoração ao Aniversário de Sua Majestade o 
Imperador do Japão 

 
Discurso do Cônsul-Geral 

 
Agradeço a ilustre presença de todos nesta recepção em comemoração ao 
aniversário natalício de Sua Majestade o Imperador, que completará 83 anos 
no próximo dia 23. A Sua Majestade, a Imperatriz, também completou 82 anos 
em outubro. O Imperador e a Imperatriz juntos continuam se dedicando com 
saúde às atividades oficiais. 
 
Este ano o Brasil experimentou grandes mudanças, e por outro lado, houve 
eventos significativos para o desenvolvimento ainda maior das relações entre o 
Japão e o Brasil. Em outubro, o Presidente Michel Temer visitou o Japão, após 
11 anos desde a última visita de um presidente brasileiro, e houve a Reunião 
de Cúpula com o Primeiro-Ministro Shinzo Abe. Houve também a visita do 
Primeiro-Ministro Abe ao Rio de Janeiro para participar do encerramento dos 
Jogos Olímpicos. Como é de conhecimento dos senhores, Tóquio sediará a 
Olimpíada e a Paralimpíada de 2020. 
 
Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, a seleção japonesa de várias 
modalidades se concentraram em regiões sob a jurisdição deste Consulado. 
Nós montamos uma estrutura para receber os japoneses priorizando a sua 
segurança. Recebemos a colaboração, principalmente das entidades da 
sociedade nipo-brasileira local, que instauraram a Comissão de Apoio de São 
Paulo a visitantes japoneses, o que foi extremamente encorajador. Agora há 
pouco, antes desta recepção, as entidades que apoiaram o Consulado durante 
os Jogos foram homenageadas com o Diploma de Reconhecimento do Cônsul-
Geral. Uma vez mais expresso os meus agradecimentos a todas essas 
entidades. E ainda, hoje estão expostos, no hall da entrada, artigos 
relacionados à Olimpíada. Espero que apreciem. 
 
A economia do Brasil encontra-se em situação delicada e ouço falar que muitas 
empresas japonesas enfrentam uma gestão difícil. Gostaria de transmitir o meu 
profundo respeito às empresas que com visão de longo prazo se esforçam em 
superar esse período. Mesmo nessas circunstâncias, houve vários novos 
investimentos de empresas japonesas e participei da inauguração de cinco 
delas. Este Consulado, dentro das possibilidades continuará prestando o seu 
apoio às atividades empreendedoras japonesas. E nesse contexto, a partir 
deste ano cedemos o espaço desta recepção para as empresas japonesas 
exporem seus trabalhos. Este ano contamos com a participação de 4 
empresas . 
 
Este ano visitei 63 colônias da imigração japonesa nos estados de São Paulo, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conversando com os imigrantes, filhos e 
netos dessas pessoas. Em cada lugar, ao ouvir as histórias dessas pessoas 
que através de muitas dificuldades construíram suas vidas, renovava o meu 
sentimento de profundo respeito a todos eles. Em especial, fiquei muito feliz 
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com a oportunidade de interagir com os jovens que vão liderar a futura 
geração. Soube que muitos desses jovens, orgulhosos de seus antepassados 
se dedicam ao melhoramento da assistência social e ao progresso do país. 
Confio plenamente que será promissor o futuro da sociedade nipo-brasileira. 
 
No ano que vem, com muita expectativa de todos, haverá a inauguração da 
Japan House na Av. Paulista. A Japan House será instalada em São Paulo, 
Londres e Los Angeles como um local de divulgação para ampliar a 
compreensão e a afinidade com o Japão. Serão divulgados os encantos do 
Japão por meio de vários projetos, em complementariedade com a tradição que 
vem sendo cultivada e preservada pela sociedade nipo-brasileira. 
 
Nesta oportunidade gostaria de renovar os meus agradecimentos a toda a 
comunidade nipo-brasileira, aos japoneses residentes, aos cidadãos 
paulistanos e aos brasileiros pela compreensão e apoio às atividades deste 
Consulado, desejando muita saúde a Sua Majestade o Imperador do Japão e 
muitas felicidades e um maravilhoso Ano Novo a cada um dos senhores 
presentes.  Kampai!  Muito obrigado! 
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