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No dia 13 de janeiro foram realizadas a Cerimônia da Maioridade e a Comemoração do Ano 

Novo no auditório da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental. 

   A Cerimônia da Maioridade homenageou os jovens que se tornaram maioridade, maiores de 

idade segundo legislação japonesa, isto é, 20 anos de idade. Além dos jovens e seus familiares, estavam 

presentes a Cônsul-Geral do Japão em Manaus, Sra. Hitomi Sekiguchi, o Presidente da Câmara de 

Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas Sr. Yoshiyuki Goto, o Diretor da Escola Japonesa de 

Manaus Sr. Katsumi Nakagawa, e outros. Em uma cerimônia tradicional o Presidente da Associação Nipo-

Brasileira da Amazônia Ocidental, Sr. Ken Nishikido, parabenizou os homenageados. E os jovens por sua 

vez retribuiram com o compromisso de se esforçarem para o futuro da comunidade nikkei. 

Na comemoração do Ano Novo, após os Hinos Nacionais Brasileiro e Japonês, o Presidente 

Nishikido e a Cônsul-Geral Sekiguchi proferiram seus cumprimentos do Ano Novo. A Cônsul-Geral citou 

as comemorções dos 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil do ano passado, destacando a visita a 

Manaus de Sua Alteza Imperial A Princesa Mako. Falou sobre os 90 Anos da imigração Japonesa na 

Amazônia, e afirmou estar na expectativa de fortalecer ainda mais as relações entre o Japão e o Brasil 

através de atividades promovidas pelos nikkeis da próxima geração. Falou sobre “os três Juntos para 

fortalecer a parceria entre o Japão e a América Latina, para elevar esta cooperação a uma nova etapa, 

apresentou o conceito de “Fortalecimento de conectividade” anunciado recentemente pelo Primeiro- 

Ministro do Japão Shinzo Abe. 

   Também foi realizado “Kagami-biraki” pelos convidados juntamente com os jovens recém  

tornados maiores de idade, seguido de brinde, pelo Sr. Goto, Presidente da Câmara de Comércio e 

Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas. 

 

Kagami-biraki: É uma cerimônia tradicional japonesa realizada em eventos comemorativos, quebrando-

se a tampa do barril de saquê, e este saquê é servido a todos os presentes. Kagami se refere à tampa do 

barril de saquê e biraki significa “abrir”, então kagami-biraki significa literalmente “abrir a tampa”. Devido 

à forma redonda da tampa, o kagami é um símbolo de harmonia. O kagimi-biraki, portanto, representa 

uma abertura para a harmonia e a boa sorte. 
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