
Discurso em Vídeo da Saudação de Ano Novo do Cônsul-Geral 

Olá. Sou Takahiro Nakamae, Cônsul-Geral do Japão em São Paulo.  

Feliz 2017 a todos. 

 No ano de 2016 que passou, constatamos um grande número de acontecimentos 
importantes para o Japão e para o Brasil. 

 Em agosto foram realizados com grande sucesso os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do 
Rio de Janeiro. E durante a cerimônia de encerramento as bandeiras da Olimpíada e 
Paraolimpíada foram passadas para Tokyo, sede dos próximos Jogos em 2020. Na ocasião, o 
Primeiro-Ministro do Japão Shinzo Abe participou da apresentação de Tokyo e mostrou ao 
mundo a sua determinação de fazer um evento extraordinário. Visando Tokyo 2020, desejo 
que muitas pessoas passem a se interessar pelo Japão.  

 Em outubro, o presidente do Brasil Michel Temer visitou o Japão. Foi uma visita oficial 
de um presidente em exercício após 11 anos.  Durante a sua visita o presidente encontrou-se 
com a Sua Majestade o Imperador, e houve a reunião de cúpula com o Primeiro-Ministro Abe. 
Nesta oportunidade, houve um desenvolvimento ainda maior das relações de cooperação 
entre os dois países. Confirmou-se que o Japão e o Brasil continuarão se empenhando para 
fortalecer a cooperação entre os dois países que são parceiros estratégicos na comunidade 
internacional. 

 Eu tive a oportunidade em 2016 de visitar comunidades nipo-brasileiras de várias 
regiões dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Nessas ocasiões pude 
conferir com os meus próprios olhos as lindas atividades que estão sendo desenvolvidas. Ouvi 
também relatos muito valiosos. Gostaria de prestar a sincera homenagem aos imigrantes 
japoneses e suas famílias que hoje conquistaram o respeito e a sólida confiança da sociedade 
brasileira.  Neste novo ano espero ansiosamente poder encontrar e conversar com muitas 
outras pessoas, especialmente com os jovens. 

 Neste novo ano, será inaugurada na Avenida Paulista em São Paulo a “Japan House”. 
Trata-se de um empreendimento do governo do Japão para que um maior número de pessoas 
de São Paulo e do Brasil todo possam ampliar o conhecimento e a simpatia pelo Japão, por 
meio da divulgação de vários aspectos do país enquanto “o Japão que enriquece o mundo”. Os 
pontos fortes do Japão são a sua cultura extraordinariamente peculiar e a sua técnica 
artesanal representada pela tecnologia industrial, natureza, arquitetura, gastronomia, design, 
entre outros. Penso que, através destes atrativos apresentados em São Paulo, a compreensão 
e a empatia pelo país serão aprofundadas.  Peço a todos que aguardem com expectativa. 

 Ao finalizar a minha mensagem, desejo a todos muita saúde e um crescente sucesso 
neste ano que se inicia. E espero que 2017 seja um ano maravilhoso tanto para o Brasil quanto 
para o Japão.  

Muito obrigado e mais uma vez Feliz Ano Novo! 
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