
 

Boletim Informativo 

           Palavras do Presidente  

                   Senhoras e senhores, este ano de 
2014 está sendo um ano de grandes realiza-
ções  em consequência das grandes colabora-
ções que tenho recebido.Inicialmente, das 
pessoas comprometidas que compõe a atual 
Diretoria da Beneficência Nipo-Brasileira da 
Amazônia (BENAMA)em seguida, dos cola-
boradores que atuam nesta entidade e também 
de toda colônia e da sociedade local que nos 
apóiam e nos  dão forças para continuar.Nesse 
sentido gostaria de agradecer ao Consulado do 
Japão, na pessoa do cônsul principal Masahi-
ko Kobayashi,à Associação Pan Nipo-
Brasileira da Amazônia (APANB),na pessoa 
do presidente Yuji Ikuta, à Câmara do Comér-
cio e Indústria Nipo-Brasileira do Pará, na 
pessoa do presidente Fernando Teruo Yama-
da, aos associados e representantes regionais. 
                   Em meados de agosto, tivemos a 
grata satisfação de sermos recebido pelo pre-
sidente da Nippon Kokusai Kyoryoku Zaidan, 

senhor Ryoichi Jinnai, após 21 anos de ausên-
cia, pedimos nossas desculpas, manifestamos 
os nossos agradecimentos , convidamos para a 
inauguração da nova unidade hospitalar, a qual 
vai levar o seu nome e da atual diretoria ,com  
a devida aprovação. Fomos convidados para 
um jantar no Hotel New Otani e conversamos 
bastante , não só com o presidente Ryoichi Jin-
nai mas também com os diretores executivos 
Susumu Akiyama e Teruaki Watanabe.Com 
diálogos bastante esclarecedores e de compro-
metimentos, mas que são fatos passados e que 
o mais importante é o presente e o nosso  novo 
relacionamento que se reinicia. 
                   Meus sinceros agradecimentos a 
todos que contribuem para o desenvolvimento 
de toda comunidade.  
                                                       Edson Yuzur Yasojima 

                                                    Presidente 
 

 
 



 

no japonês em várias á-
reas, e estreitou os laços 
de amizades entre as enti-
dades, fortalecendo o rela-
cionamento Pará/Japão. O 
Boletim Informativo dese-
ja ao cônsul Rei Oiwa e 
esposa muito sucesso em 
Brasília, seu novo lar! 

       Após 3 anos e 3 meses 
mantendo as relações diplo-
máticas e representando o 
governo japonês nos estados 
do Pará, Amapá, Maranhão e 
Piaui despediu se oficialmen-
te da comunidade nipo-
brasileira o Cônsul Principal 
Rei Oiwa e sua esposa Aya-
ko Oiwa de Belém do Pará. 
Além de representar o gover-
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Despedida do Cônsul Principal Rei Oiwa 

 

Legenda da imagem ou do elemento gráfico. 

 SEDE 

C E N TEN Á R IO  D A SO CI EDA D E M ÉD I CO - C I RUGI C A DO  PA RÁ 

    O Hospital Amazônia prestigiou 
através do apoio cultural e presença 
do seu Corpo Clinico o evento do 
Centenário da Sociedade Médico-
Cirúrgica do Pará, 
realizado no Theatro da Paz,09/
abril, com diversas apresentações 
de renome, entre as quais a cantora 
lírica Chiaki Okuyama, consulesa 
do Japão .  

Juntamente com 61 homenageados, o 
presidente do Conselho Fiscal Yuji 
Ikuta foi agraciado pela ALEPA-
Assembléia Legislativa do Estado 
do Pará no dia 26 de junho, quinta 
feira com a Comenda Cidadão do 
Pará, pelo conjunto da atuação no 
fomento da cultura japonesa e segu-
rança pública nos interiores à frente 
da presidência da APANB-
Associação Pan Amazônia Nipo -
Brasileira.  

Prestigiado pelo presidente da entidade, 
secretário geral Isao Ota e  conselheiro  

da APAMB Gota Tsutsumi. 

 C I D A D Ã O  D O  P A R Á - DR . Y U J I  I K U TA  

Despedida   pela Câmara do  Comércio e Industria  
Nipo-Brasileira do Pará , presidente do CONJOVE, 
presidente da Beneficência, presidente da Câmara do 
Comércio ,  Cônsul Oiwa e Presidente  a APANB 

Diretoria da Beneficência com a presidente  da Diretoria 
do Centenário Dra.Cléa Bichara e Dr.Davi Bichara 

Convidadas especiais:Prof.Ana Maria e  
Chiaki Okuyama 



 

 Nipo-Brasileira da Amazônia 
em 2015. Foram visitadas a As-
sociação Kaigai Nikkeijin 
Kyoukai e recebidos pelo presi-
dente honorário Keiji Yamada e 
o presidente  Katsuyuki Tanaka 
e no The Japan Foundation pelo 
presidente Takeju Ogata. 

No curto espaço de tempo de 
10 a 16 de agosto , o presiden-
te da entidade, acompanhado 
do presidente do Conselho 
Fiscal, realizou uma viagem, 
em missão oficial ao Japão, 
para convidar as entidades 
parceiras para a Comemoração 
dos 50 anos da  Beneficência  

        Assumiu como sucessor 
nos trabalhos junto ao Consula-
do do Japão em Belém, o Côn-
sul Principal  Masahiko Koba-
yashi no dia 15 de julho e foi 
realizado um jantar de boas vin-
das no restaurante Hakata,  em 
conjunto com a Beneficência 
Nipo-Brasileira e APANB-
Associação Pan Amazônia Ni-
po-Brasileira  

três presidentes  e o convite 
oficial para participar da Inau-
guração da 3ª ala do Hospital 
Amazônia e da Cerimônia dos 
50 Anos de fundação da Bene-
ficência Nipo- Brasileira da 
Amazônia. 

Nesta viagem um  reencontro 
histórico marcou o dia 13 de 
agosto, quarta feira, na capi-
tal  do Japão, Tóquio: após 
21 anos, reúnem se o presi-
dente da Beneficência Nipo-
Brasileira Edson Yuzur Ya-
sojima, presidente do Conse-
lho Fiscal Yuji Ikuta  com o 
diretor presidente da The Ja-
pan International   Cooperati-
on Foudation Ryoichi Jinnai. 
Na ocasião foram entregue 
presentes,entre os quais um 
quadro com a caricatura dos 
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              Visita Oficial  ao Japão 

Boas Vindas ao Cônsul Principal Kobayashi 

Encontro com o diretor presidente Ryoichi Jinnai  

A Diretoria da Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia  junto com o Presidente do Conselho fiscal e o 
Superintendente do Hospital Amazônia estende as boas vindas ao Cônsul  Principal  Masayoshi Koba-
yashi 

SEDE 

Legenda da imagem ou do elemento gráfico. 

  



     Já comentei, á algum tempo que o KOSEIHOME é aben-
çoado pelas amizades que cultiva. Uma amizade de laços for-
tes com cada pessoa que tem interesse no desenvolvimento de 
nossas atividades.   
      Temos voluntários que alegram a simples rotina do resi-
dente, voluntários que nos auxiliam na produção de artesana-
to, voluntários que doam roupas e objetos, voluntários que 
compram nossos produtos e por isso, devo agradecer a todos. 
      A qualquer evento que temos a oportunidade de participar 
e divulgar nosso trabalho somos recebidos calorosamente e de 
braços abertos. Isso se torna uma imensa alegria para nós, pois 
gostamos de estar em contato. 
      Aos coordenadores de eventos nossos PARABÉNS. Os 
eventos foram todos maravilhosos e esperamos ter contribuído 
um pouco para abrilhantar o sucesso de cada localidade. 
 

“““OS FRUTOS DE UMA AMIZADE”OS FRUTOS DE UMA AMIZADE”OS FRUTOS DE UMA AMIZADE”   

 

 

C.R.S 
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Akiko Nara ShimokozonoTakano 
              Chefe do CRS 

Eventos 
 

-Undokai (ELJTA) 
-Tanabata Matsuri /APANB 
-Bon Odori (ACTA)/Tomé-
Açu 
-Bon Odori- (Associação 
Cultural e Desportiva de Santa 
Izabel e Santo Antônio) 
-Bon Odori( ACC) –
Associação Cultiral de 
Castanhal 

“Undokai”‐ em Tomé‐Açu 

A famosa  “raspadinha” do Kosei 
Home 

Tanabata Matsuri– Festival das 
Estrelas  



               No dia 26 de agosto realizamos o XIX 
Passeio da Aula dos Anciões. O local escolhido 
foi o complexo industrial “Ecoparque Ver a Vi-
da” (Fábrica de Cosméticos da Natura) localizado 
às margens da Rodovia PA 391, distante 35 qui-
lômetros da capital Belém, no município de Be-
nevides.  

O complexo foi construído em uma antiga 
fazenda de 172 hectares e produz anualmente 200 
milhões de barras de sabonetes e 400 toneladas 
de óleo fixo gerando 250 empregos diretos, e 250 
indiretos, sendo 100% mão de obra paraense.  

A visita foi monitorada pelo senhor José 
Mattos Neto que relatou o compromisso da em-
presa com o meio ambiente e o modelo da susten-
tabilidade adotado pela empresa, visível através 
dos exemplos como:  Jardins filtrantes (Processo 
de filtragens dos dejetos realizados pelas plantas), 
e o sistema de geotermia (Resfriamento do solo)  

Contamos com a participação de 38 
pessoas provenientes dos municípios de Be-
lém, Ananindeua, Benevides, Santa Izabel e 
Castanhal. 

 Em decorrência de normas de seguran-
ça da empresa,  os participantes foram dividi-
dos em dois grupos, e após devidamente para-
mentados de máscaras e toucas descartáveis , 
tivemos a permissão de  conhecer o parque de  
produção das barras de sabonetes.  
 Ao final da visita fomos surpreendidos com 
brindes,produção da  fábrica , os sabonetes e 
assim continuamos a nossa jornada até a praia 
do Paraíso onde fomos servidos com um deli-
cioso almoço saboreado as margens do rio. 
Após a confraternização encerramos a progra-
mação com um breve passeio pela orla de 
Mosqueiro. 

Título do Texto da Página Anterior 

             Jardins Filtrantes – Modelo Frances    

Serviço Social 
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                                   Ícone do  Descanso  

    Brindes oferecidos a cada um dos participantes – Natura 

 

Restaurante Paraíso ‐ Mosqueiro 


