
Saudação de Harumi Arashiro Goya ao homenageado Roberto Yoshihiro Nishio, 

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

 

 

Bom Dia, senhoras e senhores. 

Passados quatro anos na presidência do Bunkyo e, nos eventos, tendo sempre a incumbência de fazer a 

saudação, desta vez estava me sentindo tranquila. 

No entanto, acabei aceitando de bom grado o convite da organização para algumas palavras ao 

homenageado. 

De minha vivência com Dr. Nishio, que vai além dos 4 anos na presidência do Bunkyo, só consigo ver 

qualidades. 

Muito discreto e sempre bem-humorado, Dr. Nishio não perde a oportunidade pra exaltar sua família. 

Melhor dizendo, suas mulheres. 

Casado há 50 anos com Mitiko, Dr. Nishio considera-a muito inteligente. Diz ele – ela foi capaz de ensinar a 

nossa empregada a fazer todos os pratos preferidos da família, incluindo os da culinária japonesa. E, 

chegou a confidenciar – acho que a empregada já cozinha melhor que a esposa! 

No Bunkyo e nas outras entidades em que atua voluntariamente, sempre está disponível para reuniões e 

visitas, menos na sexta-feira. É quando atua como “motorista de Uber”. É seu jeito descontraído de dizer 

que a prioridade passa a ser os netos. 

Aliás, ele se diz um eterno oprimido pelas mulheres – esposa, duas filhas e duas netas. Só recentemente, 

ganhou, finalmente, um neto – e espera que ele se torne corintiano como o avô. Quem viver verá. Pode se 

tornar palmeirense com o genro! 

Nascido em Assaí, norte do Paraná, na década de 1960, Dr. Nishio desgarrou-se da família para vir atuar na 

equipe de ouro de beisebol mantido pela indústria Howa, em Mogi das Cruzes. Depois, entrou para o 

Banco América do Sul onde iniciou como escriturário.  Formado em Direito, continuou no banco chegando 

a ocupar importantes cargos na diretoria. 

Na verdade, Dr. Nishio nunca se afastou muito tempo do Banco América do Sul. Atualmente é presidente 

da Fundação Kunito Miyasaka, que foi criada para gerir os bens remanescentes da antiga organização 

bancária. 

Chegou ao Bunkyo em 2003 e, conforme sua natureza, chegou discretamente, mas rapidamente 

conquistou a confiança de seus pares. Ele possui, entre as muitas qualidades, aquela que considero a mais 

preciosa e desejável em um voluntário – o comprometimento com a atividade assumida. 

Assim, durante a presidência de Kokei Uehara, em 2003/2005, fez parte da histórica gestão do Conselho 

Fiscal coordenado por Hatiro Shimomoto, que detectou e corrigiu mais de três mil procedimentos 

administrativos e contábeis. 



Participou da Comissão Jurídica quando atuou como relator de duas reformas do Estatuto Social da 

entidade para adaptação ao novo Código Civil. 

Em 2003, foi um dos fundadores da Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa 

no Brasil; em 2007 foi um dos fundadores do Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social, uma 

OSCIP constituída por cinco entidades nipo-brasileiras. 

O Instituto, fundado inicialmente como entidade operadora dos recursos de incentivo do Centenário, 

passou a ser operadora de uma série de eventos. Assim, por exemplo, tem atuado na captação de recursos 

do Sakura Matsuri e Bunka Matsuri via emenda parlamentar, nas obras do Espaço Cultural Bunkyo via Lei 

Rouanet, na reforma dos espaços expositivos do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, na 

promoção do Sorteio Filantrópico dos 110 Anos da Imigração Japonesa, entre outras atividades. 

Assumiu recentemente mais um grande desafio: a presidência da Comissão de Administração do Museu 

Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. 

Além de gozar de plena confiança em seus companheiros, sempre, sem perder o bom humor, participa 

com sabedoria das discussões e decisões sobre os mais variados aspectos envolvendo a entidade. 

Tenho certeza que desta feita, como vice-presidente poderá contribuir decisivamente para o sucesso da 

gestão de Renato Ishikawa que está se iniciando nesse momento. 

Dr. Nishio só toma sucos e refrigerantes. Não aprecia cerveja e uísque. Se alguns podem considerar isso um 

defeito, para mim é uma qualidade incrível. Nas reuniões festivas, sempre sóbrio, tem sido meu 

companheiro de copo! 

Enfim, por tudo isso, é com muita honra e imensa alegria que me junto a todos os senhores para 

cumprimentar o nosso mais novo cidadão paulistano.  

Desejo ainda saudar a sua família e destacar a importância do apoio dela para o reconhecimento da 

atuação de Dr. Nishio. 

Também gostaria de parabenizar o vereador Aurélio Nomura pela iniciativa ao proporcionar mais esta 

merecida homenagem. 

Parabéns. Dr. Roberto Nishio. Desejo muita saúde e energia para que continue nos ajudando com sua 

sabedoria e generosidade. 

Muito obrigada. 


