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Mensagem do Cônsul-Geral 

 

 O meu trabalho teve início, em 2015, com a celebração de dois 

importantes fatos: o centésimo vigésimo aniversario de Tratado de Amizade, 

Comércio e Navegação entre o Japão e o Brasil e o Centenário do Consulado 

Geral do Japão em São Paulo. 

 

 Em especial, foi um evento inesquecível a visita das Suas Altezas 

Imperiais, o Príncipe e a Princesa Akishino, aos 6 estados e 9 cidades do 

Brasil, realizando caloroso intercâmbio com a comunidade  local.  

 

 2016 foi o ano da Olimpíada e Paralimpíada do Rio de Janeiro. Na 

cerimônia de encerramento dos Jogos olímpicos que contou com a 

participação do Primeiro-Ministro Shinzo Abe, a bandeira olímpica foi 

passada do Rio de Janeiro para Tóquio.  

 

 Em abril deste ano foi inaugurada na Avenida Paulista a Japan 

House São Paulo. Graças ao incansável empenho de toda a equipe, a 

começar pelo Embaixador Rubens Ricupero, presidente honorário, de todo o 

Comitê Supervisor, e pela sra. Angela Hirata, presidente executiva, 

pudemos abrir a casa com glamour, contando com as presenças do vice-

primeiro-ministro do Japão Taro Aso, do presidente da república Michel 

Temer, do governador Geraldo Alckimin, e do prefeito João Doria. Em pouco 

mais de um mês, o número de visitantes chegou a cem mil.  Continuaremos 

trabalhando a todo vapor com intuito de divulgar para o maior número de 

brasileiros “o Japão que enriquece o mundo”. 

 

 Respeito às relações bilaterais, em outubro do ano passado, realizou-

se a visita oficial do presidente Michel Temer ao Japão. Foi a primeira vez 

em 11 anos, como presidente da república do Brasil em seu mandato. Além 

disso, houve intensa visita de autoridades japonesas ao Brasil e a São Paulo. 

 

 Enquanto o país enfrenta desafios econômicos, a Câmara de 

Comércio e Indústria Japonesa do Brasil e as empresas japonesas têm 

enfrentado essa situação com otimismo de sempre. Para que o máximo de 

potencial do Brasil seja aproveitado, foi criado um projeto na Câmara, o 

denominado AGIR, que visa o diálogo com o governo brasileiro. O meu 

profundo respeito às empresas japonesas pelo esforço na busca de um 

avanço nas relações econômicas entre o Japão e o Brasil. 

 

 Em São Paulo ficam as sedes das associações de todas as 47 

províncias do Japão onde divulgam os atrativos de cada região. 

 

 O conjunto de todo esse dinamismo está representado no Festival do 

Japão que atrai 170 mil visitantes num só final de semana. 
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 A vigésima edição do Festival do Japão de São Paulo será realizada 

daqui apenas uma semana, nos dias 07, 08 e 09 de julho no São Paulo Expo 

Exhibition & Convention Center. 

 

 Gostaria de convidar todos os senhores a visitar o Festival para 

experimentarem o encanto e variedade da cultura japonesa. 

 

 Durante o meu mandato, visitei 107 comunidades japonesas do 

interior de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

 Em cada uma dessas visitas, tive a oportunidade de conhecer 

imigrantes japoneses e seus decendentes. 

 

 Em cada região por onde passei, ouvi muitas histórias de conquistas 

com árduo esforço, renovando o meu sentimento de profundo respeito a 

todos. 

 

 Senti profunda emoção pela calorosa acolhida nesses locais. 

Expresso o meu sincero agradecimento pela sua cordialidade e amizade. 

 

 O intercâmbio com os jovens líderes nipo-brasileiros foi uma alegria 

à parte.  

 

 Constatei um grande número de jovens mantém orgulho no seu 

interior de seus antepassados e trabalham para o progresso do Brasil, que é 

a sua pátria, e em prol do bem estar social. 

 

 Faço votos por um maior sucesso nos seus ambições. 

 

Encerro minhas palavras com o desejo sincero para que a amizade 

entre os dois países se amplie ainda mais; e com profunda gratidão, expresso 

os meus votos de saúde e felicidade a cada um dos senhores. Vamos nos 

reencontrar breve! Muito obrigado! 

 


