
 
 

PALESTRA REALIZADA SOBRE POLÍTICA ECONÔMICA INTERNACIONAL DO 

JAPÃO PELA CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASIL JAPÃO DO 

PARANÁ E CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM CURITIBA   
 

No dia 13 de março de 2020 foi realizada no auditório de Câmara do Comércio e Indústria 
Brasil Japão do Paraná, a Palestra intitulada “Japan´s Trade Strategy in Toubled World Market 
and the Japan – Latin America Relationships: Enhancing Japan – Mercosur Economic 
Partnership (em inglês)”, pelo Professor da Universidade Kansai de estudos internacionais 
(Kansai University of International Studies: KUIS), e Professor Emérito da Universidade Keio, Sr. 
WATANABE Yorizumi. 

 
A vinda do Professor WATANABE foi resultado do projeto da Política de Comunicação 

Proativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo Japonês. A política visa emitir 
informações e divulgar as atividades diplomáticas com objetivo de disseminhar fatos e informações 
de diversas áreas da diplomacia, dentro da Comunicação Proativa, divulgando informações são 
as informações do Japão com paises em parceria. 

 
Durante sua palestra, o Professor WATANABE apresentou dados sobre as políticas de alguns 

acordos  relevantes no fomento da área comercial, industrial e econômica de acordos bilaterais e 
multilaterais, tais como, o Tratado de Livre-Comércio (FTA: Free Trade Agreement), Parceria 
Transpacífica (TPP: Trans-Pacific Partnership Agreement), além de ter compartilhado suas 
vivência de negociações com União Europeia (EU: European Union), também discorreu sobre o 
motivo específico da ocorrência frequente do coronavirus (COVID-19) nesta região de UE, dentre 
outros tópicos.  

   

       
               Sr. Hara, Presidente da Câmara                                   Cônsul-Geral do Japão Sr.TAKAGI 



 
 

      
 Presidente da Câmara Júnior Sr. Kasai e o palestrante                      Palestra realizada em inglês 
 

      
                                                   Professor WATANABE com participantes 
        
 

A Câmara do Comércio e Indústria Brasil Japão do Paraná e o Consulado Geral do Japão em 
Curitiba esperam que aumente o interesse pela troca de opiniões e experiências sobre acordos, 
tratados econômicos internacionais entre Japão e Brasil, e através destas trocas de 
conhecimentos impulsionar o fomento de atividades empresariais, que fortaleçam o 
relacionamento tanto bilateral, como as atividades multilaterais entre Japão e outros países do 
Mercosul. 
 

 

Mais informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba  

Assessora: Kumiko Abe – Setor de Economia  

Fone: (41) 3322-4919 > discar “2” (outros assuntos). 

E-mail: k-abe@c1.mofa.go.jp 
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