
Saudação de Osamu Matsuo ao homenageado Roberto Yoshihiro Nishio, 

que recebeu o título de Cidadão Paulistano, no dia 04/05/2019 

 

Bom dia a todos, 

Eu sou Osamu Matsuo, Vice-Presidente da Fundação Kunito Miyasaka. 

Primeiramente saúdo as autoridades e personalidades aqui presentes: 

 Vereador Aurélio Nomura; 

 Dr. Renato Ishikawa, Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e 

Assistência Social – Bunkyo; na pessoa de quem cumprimento as demais 

autoridades. 

Dr. Roberto Yoshihiro Nishio, conhecido carinhosamente na Comunidade Nipo-

Brasileira, simplesmente, como “Dr. Nishio”.  

Natural do Município de Assaí, no Paraná, trabalhou no Banco América do Sul, agência 

de Assaí de 1957 a 1961. Assim como todo “Nikkei” daquela época foi em busca de 

crescimento pessoal e profissional em São Paulo.  

No ano de 1962 chegou a SP e foi trabalhar na Howa do Brasil Maquinas Pesadas 

permanecendo lá até 1966. 

O seu destino estava traçado, e sua carreira teria que ser no Banco América do Sul. 

Sendo assim, no ano de 1967 retornou para o Sistema Financeiro América do Sul, desta 

vez na CREASUL – Cia. América do Sul de Crédito. 

Como todo “Nikkei” daquela época trabalhava durante o dia e estudava no período 

noturno. desta forma e com muita garra, formou-se em Direito em 1969 pela 

Universidade Mackenzie. 

Brilhante profissional e de reputação ilibada, chegou à Diretoria Jurídica da CREASUL 

no ano de 1984. 

No ano de 1988, foi transferido ao Banco América Sul, para desempenhar a função de 

Diretor Jurídico, permanecendo por lá até o ano de 1998, quando se aposentou, após 

uma carreira consagrada. 

Como ainda, tinha muito a contribuir, no período de 1998 até 2001, atuou como 

advogado do Escritório Leite, Tosto e Barros Advogados. 

Tendo contribuído profissionalmente na área jurídica, o incansável “Dr. Nishio”, 

resolveu contribuir com a sociedade Nipo Brasileira, partindo para o trabalho 

voluntário, profissão nobre, por ela ser sem remuneração e de muita dedicação. 

Na Fundação Kunito Miyasaka, foi um dos Membros Instituidores no ano de 1998, e de 

lá para cá exerceu as seguintes funções: 



 Foi Vice-Presidente: entre os anos de 1998 e 2000; 

 Foi Membro do Conselho Curador: entre os anos de 2005 e 2006; 

 Foi Vice-Presidente do Conselho Curador: entre os anos de 2007 e 2008; 

 Foi Presidente do Conselho Curador: entre os anos de 2009 e 2010; 

 Foi Vice-Presidente: entre os anos de 2011 e 2012, e  

 É Presidente desde o ano de 2013, tendo sido reeleito no último dia 25 de abril, 

para o biênio 2019-2021. 

Novamente o destino estava traçado, quando assumiu a Presidência no ano de 2013 

ficou com a incumbência de concluir e inaugurar as instalações do Parque Ecológico 

Imigrantes, feito este realizado no dia 29 de novembro de 2018. A sua capacidade em 

representar a Fundação Kunito Miyasaka, em todas as aparições nas mídias televisivas 

(Rede Globo, Record, Bandeirantes, Cultura), na mídia impressa (Jornal O Estado de SP, 

Folha de SP, e diversas revistas) enobreceram a história do Parque Ecológico 

Imigrantes, principalmente por sua simpática frase “este Parque é um presente da 

Comunidade Japonesa para a Comunidade Brasileira, em agradecimento à acolhida 

de nossos antecessores”, que virou um slogan do Parque. 

A frente da Fundação Kunito Miyasaka, desde 2013, vem cumprindo com muito louvor 

e empenho os objetivos da Fundação e assistindo cada vez mais as entidades da 

Comunidade Nipo-Brasileira. 

Paralelamente as funções desenvolvidas na Fundação Kunito Miyasaka, o Dr. Nishio 

desempenha papéis de suma importância para a Comunidade Nipo Brasileira, nas 

seguintes entidades: 

 É Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência 

Social – Bunkyo; 

 É Presidente do Instituto Brasil Japão de Integração Cultural e Social; 

 É Membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira e Japonesa de 

Beneficência Santa Cruz – Hospital Santa Cruz; 

 É Membro do Conselho Superior da Aliança Cultural Brasil-Japão; 

 É Membro do Conselho Superior do Instituto de Direito Comparado do Brasil-

Japão; 

 É Membro do Conselho Deliberativo da Associação Naguisa de Cultura e 

Beneficência, e; 

 É Diretor Vice-Presidente da Associação Nikkei de Golf do Brasil. 

No desempenho destas funções foi agraciado em 2015 com o Diploma de Honra ao 

Mérito outorgado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Fumio Kishida, 

por ocasião dos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil Japão e em 2018 com a 

condecoração de Outono: Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata, outorgado 

pelo Governo Japonês.  

No lado familiar, um homem justo, digno, educador servindo como referência e 

exemplo para suas filhas, netos, netas. Todas estas conquistas tiveram a participação 



fundamental de sua esposa e grande companheira por mais de 50 anos, a Sra. Mitko 

Nishio. 

“Dr. Nishio”, representando a Fundação Kunito Miyasaka, expresso aqui em nome de 

todos os colegas e amigos da Fundação, a nossa gratidão pela sua contribuição à 

Sociedade Nipo-Brasileira, parabenizando-o assim por estar recebendo o honroso 

Título de Cidadão Paulistano, proposto pelo Vereador Aurélio Nomura e aprovado pela 

Câmara de Vereadores de São Paulo. 


