A Brasil Nikkei Bungaku homenagea os premiados pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo Japonês.
Jornal Nikkei Shimbum, 28 de janeiro de 2016

No dia 12 de janeiro de 2016 à tarde, teve um almoço no restaurante
especializado de peixes “ Rancho da Traira” em São Paulo para homenagear
as pessoas que receberam a premiação “ Gaimu Daijin Hyou Shou Jyou
“ concedido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo japonês
( em comemoração aos 120 anos da assinatura do tratado de amizade entre o
Brasil e o Japão ).
Participaram cerca de 30 pessoas.
O prêmio é concedido a pessoa física ou grupo que tenha contribuído para o
relacionamento com o Japão ou colaborado para fortalecer o laço de amizade
entre Brasil e Japão.
Da Brasil Nikkei Bungaku foram premiadas 3 pessoas: Sr. Kenji Takemoto
- Presidente, Sra. Sayuri Saito e Sr. Masao Daigo.
Sr. Takemoto tem assumido diversos cargos de responsabilidade na Brasil
Nikkei Bungaku e além disto foi considerado o empenho para convidar e
trazer ao Brasil o Prof. Akira Suzuki, ganhador do prêmio Nobel de Química
- 2010.
Ao receber o prêmio Sr. Takemoto disse:
- Meu pai foi um dos fundadores desta associação literária e desde a época do

meu falecido irmão venho dedicando à Brasil Nikkei Bungaku. Eu considero
que este prêmio foi concedido para a família Takemoto.
Sra. Saito, como professora e como diretora de Centro de Difusão da Lingua
Japonesa ( atual Centro Brasileiro de Lingua Japonesa) trabalhou durante
30 anos dedicando em prol da difusão da lingua japonesa. Sra. Saito desse:
- Eu era apenas uma simples professora, mas se dedicar por longo tempo a
mesma atividade, todas as pessoas poderão receber este prêmio.
Sr. Daigo como escritor já publicou vários livros sobre o Brasil, e sempre
colaborou no entendimento mútuo entre os dois paises. Colaborou ainda para
criar o home-page “ O arquivo da Imigração Brasileiro”, que era um dos
projetos do Centenário da Imigração Japonesa. Sr. Daigo disse:
- Este prêmio não foi concedido só para mim. Acho que foi concedido para o
projeto “ O arquivo da Imigração Brasileiro”.
A Redatora da Brasil Nikkei Bungaku, Michiyo Nakata esclareceu:
- A nossa Associação vem sendo suportada pela “Família Takemoto”
O pai do Kenji Takemoto que recebeu o prêmio, Yoshio Takemoto foi um dos
membros fundadores da Associação “ Colonia Bungaku Kai ” que foi
fundada em 1966. Esta Associação foi obrigada a encerrar as atividades por
falta de artigos e de dinheiro.
Mas Sr. Yoshio Takemoto continuou seu trabalho e a seguir fundou a
Associação “ Colonia Shi Bungaku Kai “.
Após a morte dele em 1983, a Associação teve continuidade com o nome de
“ Brasil Nikkei Bungaku Kai “. O seu filho ,Atsuo Takemoto,continuou a
Associação. Atualmente seu irmão Kenji Takemoto é o Presidente desta
Associação.
O livro “ Coletânea de obras premiadas do Concurso literário Takemoto –
2015 ” está sendo bem recebido pelos leitores. Agradecemos a Família
Takemoto que vem apoiando o mundo literário na colônia nipo-brasileira.

