Discurso do Cônsul-Geral do Japão, Yoshitaka Hoshino, por ocasião da cerimônia de entrega do “Diploma de Honra ao
Mérito do Cônsul-Geral” ao Sr. Keizo Akamatsu e ao Prof. João Baptista de Oliveira - 24.01.2018

Senhor Sohaku Bastos,
Senhor Keizo Akamatsu e Professor João Baptista de Oliveira,
Senhoras e Senhores, Boa tarde!

A celebração do Ano Novo é algo muito marcante para o povo
japonês e o Hatsugeiko vem justamente registrar de forma especial
essa primeira aula de arte do ano, significando um recomeço, um
sentimento novo de querer se aperfeiçoar ainda mais em todos os
aspectos.
Então hoje, estamos aqui para essa aula inaugural de shodô,
ikebana, cerimônia do chá, origami e oshi-ê. Desejo que todos
apreciem as aulas e que possam no decorrer desse ano se
aprofundar cada vez mais na compreensão da cultura japonesa.
Não posso deixar de mencionar que o Instituto Cultural BrasilJapão, vem desde a sua fundação, em 1957 (mil novecentos e
cinqüenta e sete) exercendo um papel muito importante e
significativo, pois acredito que a difusão cultural seja um dos
grandes meios de fortalecer os laços de amizade entre os povos. E
desta forma, desejo que o ICBJ e todos os seus membros
continuem firme neste propósito tão nobre.
Aproveitando esta ocasião festiva, gostaria de entregar o Diploma
de Honra ao Mérito do ano de 2017 ao Senhor Keizo Akamatsu e
ao Professor João Baptista de Oliveira.
Dois profissionais de grande valor, amigos do Japão, colaboradores
dedicados e intensos em todos os aspectos, membros atuantes do
Instituto Cultural Brasil-Japão, entidade com a qual o Consulado
Geral do Japão desenvolve diversos eventos em parceria e que ano
passado celebrou seus 60 anos de fundação.

O Senhor Keizo Akamatsu possui importante formação na área da
Engenharia Civil e Física pela Universidade de São Paulo, além da
sua graduação em Administração. Profissional dinâmico e com
experiência de mais de 40 anos em cargos de direção e gerência,
em empresas destacadas como os Correios, Rede IP Telecom,
além de inúmeras empresas ligadas à área de engenharia,
pavimentação,

desenvolvimento

urbano,

construção

civil,

manutenção industrial , análise financeira e administrativa.
Sua conexão com o Japão sempre foi muito forte e relevante.
Atuou como diretor Social do Instituto Cultural Brasil-Japão no
período de 1989 a 1997. Ao longo destes anos de parceria, ficamos
orgulhosos de poder contar com sua experiência técnica e também
com sua consideração em todos os eventos promovidos pelo
Consulado do Japão junto com o ICBJ. Seu trabalho de consultoria
é admirável. Ele sempre tem uma atitude solícita no sentido de
ajudar e orientar em todas as questões pertinentes e que exigem
um conhecimento de engenharia ou áreas afins. Da mesma forma,
tem colaborado ativamente como 2º Vice-Presidente do ICBJ desde
1997, apresentando importantes contribuições na promoção de
intercâmbios e no reforço das relações bilaterais entre Brasil e
Japão, com muita ética e seriedade. Gostaria de ressaltar em
especial sua

importante contribuição no sentido de aprimorar o

setor financeiro do ICBJ, desenvolvendo técnicas e abordagens que
permitiram o fortalecimento do instituto em termos de finanças,
levando inclusive a instituição a obter lucros em sua gestão.

Com igual valor, o professor João Baptista de Oliveira tem nossa
profunda admiração por todo trabalho que desempenha no cargo de
Diretor-Secretário do ICBJ há 23 anos.
Sua cordialidade, dedicação, simpatia, são marcas registradas de
sua personalidade, sempre colaborando na difusão da cultura
japonesa através do seu contato com inúmeras escolas, em
especial do setor público, esclarecendo dúvidas e despertando
interesse nos jovens. Esse temperamento prestativo e sempre
pronto a ajudar tem grande relação com sua profissão de professor
que abraçou há cerca de 60 anos, quando se graduou em Letras
Neolatinas pela UERJ, tendo posteriormente concluído o curso de
pós-graduação em Administração Escolar. Experiência que ficou
cada vez mais enriquecida com passagens como diretor de colégios
estaduais, integrante do Conselho Estadual de Educação do Rio de
Janeiro, professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira em
renomadas instituições de ensino e incansável atuação no
aprimoramento de técnicas de Redação, inspirando seus alunos e
colegas de trabalho.

E falando sobre esta questão, gostaria de

ressaltar a importante colaboração do professor João Baptista ao
longo de vários anos na organização do Concurso de Redação,
evento em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e o
Consulado. Com a sua orientação, vários professores e alunos
foram contemplados com prêmios pelos seus esforços no
desenvolvimento de temas relacionados ao Japão, além de
despertar grande motivação na busca de conhecimentos sobre o
país e sua cultura.

Conquistou o respeito e admiração dos que têm o privilégio de
conhecê-lo e conviver com ele no cotidiano. Sua colaboração em
eventos relacionados à área educacional tem sido fundamental para
promover maior entendimento sobre o Japão, especialmente entre
crianças e jovens.
Por todo o admirável trabalho do Senhor Keizo Akamatsu e do
Professor João Baptista de Oliveira, profundos colaboradores na
divulgação da cultura japonesa, é com grande satisfação que
concedo este Diploma de Honra ao Mérito como forma de
reconhecimento e agradecimento por suas admiráveis atuações.

Senhor Keizo Akamatsu e Professor João Baptista de Oliveira,
esperamos sinceramente continuar a contar com a contribuição dos
senhores nesta relevante missão de promover a divulgação da
Cultura Japonesa. São pessoas como os senhores que realmente
aproximam as duas culturas e fortalecem a amizade entre o Brasil e
o Japão.

Muito obrigado e parabéns!

