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Estimados Marcos Kendi Suto, presidente da Junior 
Chamber International Brasil-Japão – Gestão 2014 e 
membros do Comitê Executivo 2014. Rafael Jun 
Mabe, presidente da Gestão 2013. (autoridades 
presentes), demais membros, senhoras e senhores. 
Boa noite ! 
 

É com muita alegria que hoje estamos aqui para um 
momento muito especial e importante: a Cerimônia 
de Posse do Comitê Executivo 2014 da JCI Brasil-
Japão. 
 

A JCI Brasil-Japão vem formando jovens líderes 
empreendedores ao longo de três décadas. Foi 
fundada em 24 de junho de 1982, por iniciativa da 
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. 
Tem por suas realizações profissionais, o 
compromisso com a sociedade e potencial de 
contribuição para o mundo global, que passa por 
grandes e rápidas mudanças políticas e econômicas. 
 

O mundo atual necessita de decisões e ações 
corajosas para solucionar árduos desafios. Capazes 
de alcançar posições estratégicas, os jovens são as 
esperanças da próxima geração. Irão representar a 
voz do futuro. Serão responsáveis pela tomada de 
decisões. E eles terão um importante papel a 
desempenhar, através do compromisso de construir 
um futuro melhor, por meio de iniciativas de 
interesse público. 



E podemos conferir estes magníficos 
empreendimentos, que evidenciam o constante 
amadurecimento da JCI, na forma de atividades 
como a realização, em Novembro de 2013, do 
Congresso Mundial da JCI na cidade do Rio de 
Janeiro, quando participaram 4.000 membros de 
diversos países. A JCI do Japão esteve presente 
com uma delegação de aproximadamente 1.000 
membros. É um grande exemplo de iniciativa com 
espírito global que, na minha opinião, as veteranas 
Câmaras de Comércio Japonesas instaladas ao 
redor do mundo deverão seguir.    
 

A entidade vem também desempenhando 
importante papel na disposição de envidar esforços 
para intensificar o incremento das relações entre o 
Brasil e o Japão. A Câmara de Comércio e Indústria 
Japonesa do Brasil vem recebendo sugestões dos 
membros da JCI Brasil-Japão como, por exemplo, a 
indicação de palestrantes para os nossos almoços 
mensais de confraternização. Agradecemos por 
essas iniciativas, importantes e bem-vindas, pois, 
através de eventos conjuntos, poderemos 
desenvolver e integrar cada vez mais as duas 
entidades. 
 

Ao finalizar este breve discurso, parabenizamos o 
novo Presidente, Comitê Executivo, e todos os 
membros da JCI Brasil-Japão e desejar-lhes 
contínuo sucesso. Muito Obrigado !  
 
Fujiyoshi Hirata 
Secretário-Geral 


