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Bom dia a todos, 

 

Estou muito agradecido pelo convite para esta solenidade de inauguração do Monumento 

que homenageia o nome da Praça “Liberdade- Japão”. 

 

Neste ano chegamos ao grande marco de 110 anos desde que o primeiro navio de 

imigrantes, Kasato Maru, aportou no Brasil. Ao longo destes anos, os primeiros imigrantes 

japoneses passaram por inúmeras dificuldades e graças aos seus esforços, foi constituída a 

atual comunidade nipo-brasileira. . 

 

Em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, Sua Alteza Imperial a 

Princesa Mako visitou o Brasil e esteve presente na cerimônia comemorativa em São Paulo 

ocorrida no dia 21 de julho, o que se tornou um grande marco para a comunidade. 

Agradeço o apoio e esforços do senhor Prefeito e dos outros envolvidos na colaboração 

para o sucesso desta cerimônia.  

 

O bairro da Liberdade em especial, tem uma grande importância histórica para a 

comunidade nikkei, pois proporcionou a oportunidade para estruturação da comunidade 

gerando frutos de seus esforços. Além disso, foram fundadas aqui, associações culturais e 

de províncias japonesas que trabalham na preservação e divulgação da cultura, esportes e 

assistência social. Este bairro é um local onde pode sentir a cultura japonesa em São Paulo. 

 

Espero que a mudança do nome da Praça possa aumentar o respeito mútuo e a 

compreensão ainda maior do Japão e da comunidade nikkei em São Paulo. Desejo também 

que o bairro da Liberdade continue sendo um lugar multiétnico, onde pessoas de diversas 

nacionalidades e descendências convivam de forma harmoniosa. 

 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar o meu respeito ao grande 

empenho da ACAL, Associação Cultural e Assistência da Liberdade, presidida pelo Sr. 

Hirofumi Ikesaki, na realização desta mudança do nome da Praça. 

 

Encerro minhas saudações fazendo votos de prosperidade a todos aqui presentes e que 

Praça Liberdade – Japão seja sempre um símbolo de amizade entre os dois países. 

 


