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Boa noite a todos! 
 Confesso minha verdadeira emoção em ter o privilégio de viver 
uma noite tão especial como essa, do dia 12.02.2020, que ficará 
marcada para sempre em minha vida. 
 Agradeço a Deus, por ter me permitido chegar aqui, aos 81 anos, 
com saúde e muita vontade de trabalhar. 
 Agradeço o caloroso apoio de minha família e o companheirismo 
incondicional de minha esposa Olga. 
 Agradeço aos meus amigos, cuja presença valorizam ainda mais o 
honroso título de Cidadão Paulistano. 
 Para mim, que nasci na longínqua Paraguaçu Paulista, cidade de 
Estrada de Ferro Sorocabana, situada a 470 quilômetros da capital, 
ser reconhecido como Cidadão Paulistano desperta uma sensação 
de orgulho pelo aprendizado do que é trabalho, honestidade e 
perseverança. 
 Compartilho com vocês um pouco do meu dia-a-dia.  Tenho que 
dar conta de quatro atividades distintas. 
Meus negócios:  

Incorporadora e construtora (CNL) 

Tenho a felicidade de comandar uma construtora e 
incorporadora em Alphaville-Barueri, que neste ano completa 24 
anos. 
Uma empresa que me orgulho em dizer que nunca atrasou 
nenhuma de suas obras.  Estamos preocupados em realizar 
sonhos, e não poupamos esforços para surpreender e encantar a 
todos! 
Fazenda Aliança 
A minha grande alegria, é a Fazenda Aliança, em São João de Boa 
Vista, considerada a cidade dos crepúsculos maravilhosos. Lá, 
cultivo café arábica totalizando aproximadamente 1.500.000 de pés 
em plena produção. Café especial com três certificações: 
Rainforest, UTZ e BSCA. 
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Na Fazenda a produção é totalmente mecanizada, então nas áreas 
íngremes, onde não podemos cultivar o café, nós ocupamos com 
criação de gado, fazemos inseminação de black angus em gado 
nelore, produzindo um cruzamento de excelente qualidade precoce 
para engorda. 
Todos que visitam a minha Fazenda, principalmente os 
estrangeiros, demonstram o maior interesse e alegria em conhecer 
a produção de café. Para mim, é sempre uma grande satisfação 
oferecer uma oportunidade de vivenciar um pouco da vida de 
campo do Brasil. 
Trabalhos voluntários: 
Hospital Santa Cruz 
Antes, queria dizer que quando ainda era presidente da NEC cuidei 
junto com três irmãs italianas do orfanato no município de 
Carapicuíba, que tinha sempre em torno de 500 crianças carentes, 
de zero a 18 anos, Imaginem a dificuldades das irmãs. Tive o 
prazer de trabalhar com elas, foi um grande trabalho. Trabalhei lá 
durante seis anos, e reformamos tudo, absolutamente tudo. Hoje 
não sei como está, não consegui retornar lá depois que assumi a 
presidência no Hospital Santa Cruz. 
Faço o trabalho voluntário com toda satisfação, com grande amor, 
porque eu entendo que ao fazer isso, estou devolvendo um pouco 
do que consegui aprender e que Deus me privilegiou, a família me 
privilegiou. Então eu me sinto na obrigação com a reciprocidade, 
uma devolução para a sociedade. 
Continuo presidente do Hospital Santa Cruz.  Ocupo esse cargo 
desde 2012, liderando uma diretoria composta de empresários e 
médicos de sucesso. 
Gosto muito de cuidar de pessoas que necessitam de apoio.  
Muitos pacientes do Hospital são pessoas de idade que precisam 
de cuidados especiais. O Santa Cruz dá assistência médica 
hospitalar inteiramente gratuita aos internos do Kodomo-no-sono, 
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Ikoi-no-Sono, Kibo-no-ie e Irmãs Cáritas. Todas as quatro são 
entidades filantrópicas que cuidam das pessoas idosas. 
Lá no Hospital posso dizer com grande orgulho, com a colaboração 
de 1.200 colaboradores, implantamos o atendimento humanizado, 
o omotenashi, isso dá uma diferença no atendimento do Santa 
Cruz. Também implantamos o conceito 5 S, Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu e Shitsuke  - isso deu uma grande mudança na atitude 
dos colaboradores, isso ajudou muito. Implantamos também, com a 
ajuda da Toyota do Brasil, o TPS – Toyota Prodution Sistem – que 
é usado na indústria, mas que pela primeira vez, foi transportado 
para uma unidade de serviço e foi lá que implantamos com muito 
sucesso. Implantamos no Pronto Atendimento e agora está sendo 
estudado para o Centro Cirurgico. 
Bunkyo 
Novo desafio, mudanças, sentimento de retribuição à sociedade 
que assumi a convite de meus amigos. Dr. Kazuo Watanabe, aqui 
sentado, foi um dos grandes responsáveis por isso. 
No Bunkyo, desde maio de 2019, antes como diretor, a convite de 
amigos, estou como Presidente. Quando me fizeram o convite, no 
primeiro momento, recusei. Avaliei que seria demasiado para 
um octogenário, como eu, assumir tamanha responsabilidade. Mas 
não teve jeito, acabei topando a parada. 
Aqui, no Bunkyo, é muito diferente de tudo que fiz até agora. Mas, 
no fundo, tem um denominador comum: as Pessoas.  

Apesar de muitos, mas muito mesmo, compromissos acontecendo 
ao mesmo tempo, tenho procurado participar da maioria dos 
convites, sempre estabelecendo prioridades. 
Em São Francisco, Estados Unidos, participei da Convenção 
Panamericana de Nikkeis –  COPANI, Associação que 
reúne descendentes de japoneses residentes nas Américas, e esta 
Convenção acontece a cada dois anos. 
Tive a honrosa oportunidade de representar todos os Nikkeis do 
mundo na sexagésima Convenção dos Nikkeis e Japoneses do 
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Exterior, Kaigai Nikkei jin Kiokai, discursando perante as suas 
Altezas Imperiais, Imperador Naruhito e Imperatriz Masako. 
Fui também a convite do governo japonês, um dos participantes, 
representando o Brasil, na grande solenidade de entronização do 
Imperador, no Palácio Imperial de Tokyo, no dia 22 de outubro de 
2019. 
Posso dizer que somente no tempo da Nec do Brasil, como 
Presidente, viajei tanto. Mas, agora é diferente. Não são apenas 
capitais. Estou viajando pelo país de Norte a Sul para visitar e 
participar dos eventos das Associações e Entidades nikkeis e 
compreender a realidade da nossa comunidade em outras cidades 
e também em países vizinhos, como Peru, em Lima. 
Eu me considero uma pessoa de muita sorte. Conto com uma 
Diretoria formada por grandes executivos, ex-presidentes de 
importantes empresas multinacionais e também com pessoas que, 
há muitos anos, vêm trabalhando de forma voluntária na entidade, 
ou seja, os meus sempais. 
Formamos um time imbuído do mesmo objetivo. Aliás, gostaria de 
ressaltar que, para o time remar na mesma direção, é preciso ter 
um planejamento de objetivos e metas claramente definidas, 
concebidas de forma interativa e muito bem conhecidas por todos. 
Desejamos construir com uma administração muito transparente e 
participativa. Participativa de todos os Bunkyos e Associações 
Nikkeis e que segundo levantamento, hoje, no Brasil, são 
aproximadamente 500 entidades nikkeis. 
Fundado em 1955, o Bunkyo chega aos 65 anos. Estamos 
planejando várias atividades comemorativas, palestras com nikkeis 
executivos, além dos tradicionais Bunka Matsuri, Fórum de 
Integração Bunkyo – FIB, Sakura Matsuri, Bunkyo Rural, eventos 
que têm crescido muito, em tamanho e importância. 
Além disso, nesta gestão, temos dado grande importância aos 
Jovens, ou seja, os jovens líderes estão cada vez mais assumindo 
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as responsabilidades de tocar os vários projetos e eventos no 
Bunkyo com grande sucesso. 
Gosto muito de falar sobre dois projetos GERAÇÕES, baseado na 
ideia trazida do Havaí, em 2018, quando lá estiveram 18 jovens 
nipo-brasileiros na comemoração dos 150 anos da imigração 
japonesa que busca resgatar e preservar a cultura japonesa no 
Brasil por meio de workshops com descendentes e admiradores da 
cultura. 
Em 2019, por iniciativa do vereador Aurélio Nomura, foi decretado 
o “Dia Internacional do Nikkei” que, a partir de agora, será 
comemorado todo dia 20 de junho. 
Outro projeto é o NETWORK ENTRE JOVENS NIKKEIS que 
pretende apoiar jovens decasséguis que retornaram ao Brasil, 
oferecendo ajuda na readaptação a vida no país e estimulando o 
apoio mútuo entre eles próprios. 
É um projeto social, que conta com o apoio do Consulado Geral do 
Japão em São Paulo e, no Japão, tem apoio da Embaixada do 
Brasil e da Universidade de NARA. 
Como falei, sou uma pessoa de muita sorte, sempre na minha 
carreira tive sorte. Na realidade, eu falo em sorte, mas certamente 
também conto com a ajuda de Alguém superior a nós. Claro que 
não fiquei parado, esperando a sorte bater na minha porta, estudei 
e trabalhei muito. 
Dois fatos que marcaram a minha vida profissional:  
Em 1975, com 37 anos, fui o primeiro não sueco a ser nomeado 
Diretor Financeiro na Ericsson do Brasil. Até então, o grupo tinha 
como regra Presidente e Financeiro serem suecos expatriados. 
Eu quebrei essa regra. Imaginem um Nikkei numa empresa de 
suecos loiros. Foi gostoso ter conquistado o reconhecimento mas 
tive de enfrentar muito trabalho e muita responsabilidade. 
A partir da década de 1970, implantar as comunicações no Brasil 
passou a ser grande prioridade e, desde então, passamos a viver o 
grande boom nas comunicações. 
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O resultado está aqui – hoje falamos de qualquer lugar do Brasil 
para qualquer parte do Mundo. Tem mais celulares do que 
população, isto significa que tem muita gente com mais de uma 
linha celular. Agora vem 5G, e vamos seguindo e as novas 
tecnologias não param. 
Fui também o primeiro presidente Nikkei na NEC DO BRASIL, após 
longos anos de trabalho, iniciando como diretor financeiro, vice-
presidente operacional e presidente. 
Falei tanto, mas quem sou eu? 

Nasci em Paraguaçu Paulista, no interior paulista, na região da 
Sorocabana. 
Meu pai chegou ao Brasil em 1926 saindo de Osaka e minha mãe 
em 1930 de Fukuoka. Diferentemente de muitos imigrantes 
voltados às atividades rurais, meu pai era professor de língua 
japonesa. Por conta disso, moramos em várias cidades do interior 
paulista. 
Meu primeiro emprego foi aos 11 anos de idade. Em Ibiúna, onde 
minha família morava, virei ajudante numa oficina mecânica de 
carros. Acho que vem daí meu gosto por carros. Adoro Porsche. 
Na década de 50, precisamente em 1954, quando a cidade de São 
Paulo comemorava o 4ø Centenário de Fundação, meus pais que 
davam prioridade a educação dos filhos, resolveram largar tudo no 
interior, em Ibiúna e mudar para capital para que os filhos 
pudessem continuar os estudos. 
Fomos morar nos fundos de uma casa alugada, na Vila Madalena, 
após a mudança, continuei como ajudante numa oficina na Mooca. 
Eu era muito bom no meu ofício, trabalhei lá, até meus 15 anos, 
quando tive que mudar de trabalho por motivo de saúde. Assim, 
virei office boy no escritório da empresa Hase e Cia. Ltda., na Rua 
Conselheiro Furtado. 
Fiz o curso ginasial no Instituto Caetano de Campos. Depois 
estudei contabilidade na Escola Técnica Alvares Penteado, 
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Economia no Mackenzie, curso de pós-graduação na Fundação 
Getúlio Vargas e também no exterior. 
Na verdade, meu grande desejo era cursar Medicina, queria me 
tornar um médico. Como não tinha curso de medicina no período 
noturno, não me restou outra alternativa senão a da área financeira. 
Aliás, eu sempre brinco com os amigos – ainda bem que não me 
formei médico, senão o fundador da AMIL, Dr. Edson Godoy Bueno, 
teria pela frente um grande concorrente! Ele não teria sossego! 
E assim foi a minha carreira profissional, trabalhando e estudando 
até chegar à presidência da NEC do Brasil. 
Meus planos? 

Como ainda sou muito jovem, não tenho um plano definido para o 
futuro. Só quero trabalhar até o fim, até quando Deus me permitir. 
Ao finalizar, novamente agradeço a Deus, à minha família, à minha 
esposa Olga e, principalmente, aos meus amigos, hoje aqui 
reunidos. 
Agradeço emocionado ao amigo Vereador Aurélio Nomura por ter 
me indicado para esta láurea. Aprendi a admirar e respeitar esta 
pessoa fantástica e humana através de seu trabalho junto a nossa 
comunidade. 
  
Muito obrigado a todos!	
	


