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Abertura oficial do 23º Concurso de Karaokê do Estado de São Paulo 

10 02 2017 

 

 É um prazer participar da abertura do 23º Concurso de Karaokê do Estado 
do São Paulo! 
 

 O Karaokê, desde sua criação na década de 70 passou a ser um 
passatempo musical extremamente popular entre os japoneses.  
 

 

 A diversão de cantar em Karaokês se difundiu pelo mundo.  Hoje em São 
Paulo, este lazer foi amplamente incorporado por nós brasileiros. Trate-se 
de uma atividade que congrega culturas e gerações! 
 

 Em nossa cidade o sucesso dos Karaokês não poderia ser diferente! O 
Estado de São Paulo possui cerca de 1 milhão de japoneses e 
descendentes que se concentram na Capital.  
 

 

 O Japão e o Brasil se situam em posições opostas na Terra. Apesar dos 
20 mil km que nos separam existe uma profunda amizade entre os povos.  
 

 Para celebrar esta amizade nada melhor do que cantarmos juntos! 
 

 Cantar nos uni e fortalece nossos vínculos com amigos e familiares.  
 

 Não poderia deixar de lembrar as palavras de James Brown, que fez da 
música seu porto seguro:  
 
“ A única coisa que pode resolver meus problemas é dançar e cantar. 
Música, é a base da felicidade”.  
 

 Desejo muita sorte a todos os participantes! 
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Informação:  

A imigração japonesa no Brasil começou no início do século XX, como um acordo entre 

o nosso governo e o do Japão. Os primeiros japoneses chegaram ao país no dia 18 de junho de 

1908. Nesta data, o navio Kasato Maru aportou no Porto de Santos com as primeiras 165 

famílias, que vieram para trabalhar nos cafezais do oeste paulista. 

Atualmente, o Brasil tem a maior população japonesa fora do Japão. São cerca de 1,5 

milhão de pessoas, das quais, aproximadamente 1 milhão vivem no Estado de São Paulo. 

 
 


