
Discurso do Cônsul-Geral 
 

 Minhas sinceras congratulações ao senhor Osamu Matsuo, ao senhor Massao Shinohara, ao senhor 
Sadao Onishi, homenageados com a Outorga de Honraria de Outono do 28º Ano da Era Heisei e ao senhor 
Kihatiro Kita, ao senhor José Kiyoshi Taniguchi, homenageados com a Outorga de Honraria de Outono do 28º 
Ano da Era Heisei para Estrangeiros. 
 
 O senhor Osamu Matsuo enquanto presidente das Associações de Províncias do Japão no Brasil e 
atualmente como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, 
contribui grandiosamente para a sociedade nipo-brasileira local. Em particular, por ocasião do Centenário da 
Imigração Japonesa no Brasil em 2008, quando ocupou o cargo de presidente do Comitê Executivo da 
Associação para a Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa, comandou a organização da 
cerimônia de abertura fortalecendo ainda mais os laços de amizade entre o Japão e o Brasil. 
 
 O senhor Massao Shinohara, como professor de judô, atuou durante longos anos na difusão do 
judô e na capacitação de sucessores, formando muitos medalhistas e contribuindo grandiosamente para o 
fortalecimento do Judô no Brasil. O fato de o Brasil ser hoje conhecido no Judô seguramente se deve aos 
esforços do senhor Shinohara. 
 
 O senhor Sadao Onishi, como presidente da Associação Cultural 
Assistencial da Liberdade, promoveu a dinamização da região do Bairro da Liberdade e como vice-presidente 
da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, contribuiu para o progresso médico e assistencial da sociedade 
nipo-brasileira. Também como presidente do Brasil Hyogo Kenjinkai, contribuiu para o progresso das relações 
de amizade com a província de Hyogo. 

 
 O senhor Kihatiro Kita, é do conhecimento de todos que enquanto presidente da Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, e como diretor presidente da Sociedade Beneficente 
Casa da Esperança contribuiu grandiosamente para a sociedade nipo-brasileira. Há dois anos atrás, como 
presidente do Bunkyo,na ocasião da visita a esta cidade do Primeiro-Ministro Shinzo Abe, demonstrou forte 
liderança realizando uma grandiosa recepção de boas-vindas.   

 
 O senhor José Kiyoshi Taniguchi atuou na escolta de visitas ilustres do Japão, na proteção aos 
japoneses, contribuindo para a garantia da segurança dos japoneses residentes e dedicou também esforços 
para a difusão das atividades policiais comunitárias desta cidade no modelo japonês. Eu também tive a 
oportunidade de visitar o “koban” desta cidade e fiquei impressionado com a atuação da Polícia Militar do 
Estado integrada com a população local.   
 

 O Brasil é um país de excepcional afinidade com o Japão,e sempre constato que isso se deve ao 
contínuo esforço dos imigrantes japoneses e dos seus descendentes, hoje representados pelos 5 
homenageados, em prol da amizade entre os dois países. Reitero o meu profundo respeito a grandiosa 
contribuição durante todos esseslongos anos desses cinco homenageados para o engrandecimento das 
relações bilaterais. Agradeço também aos familiares e amigos que deram suporte aos homenageados.  

 
Obrigado a todos os convidados, familiares e aos amigos pela presença hoje, e novamente quero 

parabenizar, juntamente com todos os senhores, os ilustres homenageados.  
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