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Inauguração do Monumento ao Centenário da Imigração em Lins 

Saudações do Embaixador do Japão 

Dia 21 de abril às 9h00. Local: Praça IV Centenário 

 

 

Senhor Edgar de Souza, prefeito de Lins; 

Senhor Walter Ihoshi, deputado Federal; 

Senhor Massami Uyeda, ex-ministro do STJ; 

Sr. Akio Matsuura, presidente da ABCEL - Associação Beneficente, 

Cultural e Esportiva de Lins; 

Senhores parlamentares; 

Demais autoridades estaduais, municipais, judiciárias e 

eclesiásticas; 

Representantes da comunidade nipo-brasileira; 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Com os meus cordiais cumprimentos, parabenizo a todos 

pelo Centenário da Imigração Japonesa em Lins e pelo aniversário 

dos 96 (noventa e seis) anos desta cidade. Tive a honra de assistir 

ao desfile pelo aniversário da cidade, ontem à noite, e fiquei 

impressionado com o entusiasmo dos participantes.  

  

 O monumento que ora está sendo inaugurado é uma obra 

magnífica que simboliza o Centenário da Imigração Japonesa. 

Quero externar meus agradecimentos ao senhor Dan Mabe, ao 

senhor Ken Mabe e à senhora Mariana Benez Navas, que se 

dedicaram na sua criação.   

 

 Há 50 (cinquenta) anos, o então embaixador do Japão, Sr. 

Tatsuki, teve a honra de participar do evento em comemoração ao 

cinquentenário da imigração japonesa. Após 50 (cinquenta) anos, 

sinto-me muito honrado em poder participar, como embaixador, 
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desta solenidade em comemoração ao Centenário, junto com os 

senhores.  

 

Estou imensamente agradecido à prefeitura de Lins, em 

especial ao prefeito Edgar de Souza, ao senhor Matsuura, 

presidente da ABCEL, e aos demais membros da comunidade 

nipo-brasileira pelos esforços para a realização do presente evento.  

 

Os primeiros imigrantes japoneses chegaram nesta terra há 

100 (cem) anos, trabalharam com paciência e dignidade, superando 

inúmeras adversidades, e estabeleceram os fundamentos da 

agricultura de Lins.  

 

Nos dias atuais, os descendentes de japoneses já estão 

totalmente integrados à sociedade brasileira e têm contribuído para 

a cidade de Lins, não somente na agricultura, mas também na 

política, na administração, na saúde e na educação, dentre outras 

áreas. Sinto-me extremamente orgulhoso, como embaixador do 

Japão, pelo fato dos nipo-linenses terem conquistado sucesso não 

somente aqui, mas também em várias outras localidades, como 

Brasília e São Paulo. Quero manifestar minhas sinceras reverências 

ao seu sucesso.  

 

Reiterando minhas reverências às almas dos pioneiros que 

contribuíram para o desenvolvimento de Lins e desejando 

progressos ainda maiores a esta cidade, bem como o fortalecimento 

das relações entre Japão e Brasil, aqui encerro minhas palavras.  

 

Muito obrigado.  

 

 


