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Harada com a esposa, filhos, nora, genro e netos
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HOMENAGEM

Por iniciativa do vere-
ador Eduardo Tuma 
(PSDB), a Câmara Mu-

nicipal de São Paulo realizou 
no último dia 29, no Plenário 
1º de Maio, cerimônia de en-
trega do Prêemio “Homens 
de Destaque 2019”. Em sua 
sexta edição, foram homena-
geados 70 cidadãos com atua-
ção de destaque na sociedade 
paulistana – professores, mé-
dicos, advogados, políticos, 
pastores evangélicos, milita-
res, empresários e integran-
tes de ONGs, entre outros. O 
jurista Kiyoshi Harada foi o 
único nikkei presente na re-
lação.

Além de Harada, desta-
ques para o médico especia-
lista em transplantes, Tércio 
Genzini; o cônsul geral de 
Portugal, Paulo Jorge; o de-
sembargador do Estado de 
São Paulo, José Carlos Fer-
reira Alves; o subprefeito 
de Pinheiros, João Vestim 
Grande, e o professor e pes-
quisador de energia e am-
biente, Oswaldo dos Santos 
Lucon; o capitão da PM, An-
dré da Silva Rosa;o empresá-
rio Luiz Restiffe, e o ex-joga-
dor de basquete André Bra-
zolin, do Instituto Brazolin 
– que realiza o projeto social 
Anjos do Esporte – e Pietro 
Ianconelli, da Associação dos 
Empreendedores e Morado-
res do Brooklin, entre outros.

Além de amigos e fami-
liares dos homenageados, a 
cerimônia contou com a pre-
sença do secretário municipal 
da Pessoa com Deficiência, 
Cid Torquato. A solenidade 
teve ainda apresentação da 
Orquestra Sinfônica de Santo 
Amaro.

Em seu discurso de aber-
tura, Tuma destacou que 
“mais que um prêmio, a ho-
menagem representa um re-
conhecimento às diversas 
personalidades”. Em seguida, 
passou a palavra ao secretário 
Cid Torquato que, segundo 
o parlamentar, “personifica a 
homenagem desta noite”.

O secretário, por sua vez, 
mostrou preocupação com o 
envelhecimento da população 
e com a questão da acessibi-
lidade “cada vez mais neces-
sária”.

Ao Jornal Nippak, Edu-
ardo Tuma disse que a ceri-
mônia Homens de Destaque 
é uma homenagem em reco-
nhecimento àqueles que têm 
serviços prestados à socie-
dade paulistana “e o professor 
Kiyoshi Harada, que dedicou 
a sua vida não só à advocacia 
mas também na construção 
da democracia brasileira, é 
para nós uma referência, um 
dos bastiões da República e 
por isso foi homenageado”.

Acompanhado da esposa, 
a também advogada Felícia 
Harada, dos filhos Marcelo e 
Maristela, do genro Fernando 
e da nora Raquel, além dos 
netos Felipe e Luiz, Harada 
disse que estava bastante 
honrado e muito feliz. “Re-
cebo esta homenagem com 
muita humildade porque te-
nho a consciência de que tudo 
que fiz no dercorrer no ano de 
2019 – e ainda continuo fa-
zendo –, se deve ao apoio dos 
meus familiares, dos meus 
amigos, dos companheiros 
de jornada, das instituições 
nikkeis onde tenho atuado na 
área social e na área cultural e 
da imprensa, de maneira que 
não é fruto exclusivo do meu 
trabalho que me fez com que 
eu fosse escolhido como um 
dos homenageados na noite 
de hoje”, explicou Harada, 
também um dos Condeco-
rados de Outono de 2019 do 
Governo Japonês com o grau 
“Ordem do Sol Nascente, 
Raios de Ouro com laço”.

‘Bastião da democracia’, jurista Kiyoshi Harada 
recebe Prêmio ‘Homens de Destaque 2019’
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Orgulho – Um dos fundado-
res e presidente do  Instituto 
Brasileiro de Estudos de Di-
reito Administrativo, Finan-
ceiro e Tributário – composto 
por juristas de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, da Bahia, de 
Tocantins, de Minas Gerais, 
do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina, da Paraíba 
e do Distrito Federal, dentre 
magistrados, membros do 

Ministério público, advoca-
cia pública, professores de 
diversas Universidades, no-
tadamente, da USP, além de 
conceituados advogados das 
três áreas do direito público 
– Harada destacou que, ser 
o único nikkei entre os cerca 
de 70 homenageados, “é uma 
satisfação, prova inconteste 
que a sociedade brasileira é 
uma sociedade multicultural 

e multirracial e que não nutre 
preconceitos raciais”.

“Então esse fato recebo 
com um orgulho e satisfação 
ainda maiores, entendendo 
que é um passo bastante po-
sitivo para a afirmação do 
nikkei brasileiro dentro da 
ampla sociedade brasileira”, 
afirmou Kiyoshi Harada à re-
portagem do Jornal Nippak.

Breve Currículo – Advo-
gado nascido em 1º de maio 
de 1941 na cidade de Marília 
(SP), Kiyoshi Harada é um 
dos nomes mais conceituados 
em Direito Tributário e Di-
reito Financeiro na América 
Latina. É autor de inúmeras 
obras jurídicas e professor de 
Direito Administrativo, Tri-
butário e Financeiro em di-
versas instituições de ensino 
superior. Especialista em Di-
reito Tributário e Ciência das 
Finanças, é Membro da Aca-
demia Paulista de Letras Jurí-
dicas e ex-Procurador-Chefe 
da Consultoria Jurídica do 
Município de São Paulo.

Um dos fundadores e 
presidente do Instituto Bra-
sileiro de Estudos de Direito 
Administrativo, Financeiro e 
Tributário, é bacharel em Di-
reito; especialista em Direito 
Tributário; especialista em 
Ciência das Finanças; pro-
fessor de Direito Administra-
tivo, Tributário e Financeiro 
em diversas instituições de 
ensino superior; autor de 28 
obras jurídicas publicadas por 
diferentes editoras; ex-procu-
rador-Chefe da Consultoria 
Jurídica do Município de São 
Paulo; membro da Academia 

Paulista de Letras Jurídicas; 
membro da Asociacion In-
teramericana de La Tributa-
ción, com se de em Rosário 
(Argentina); acadêmico das 
Academias Paulista de Letras 
Jurídicas, Paulista de Direito 

e Brasileira de Direito Tri-
butário (ABDTA); membro 
dos Conselhos Superiores de 
Direito da Fecomércio e de 
Estudos Jurídicos  e Legisla-
tivos da Fiesp.

(Aldo Shiguti)

Realizada no Plenário 1º de Maio da Câmara Municipal, cerimônia foi bastante concorrida

Kiyoshi Harada foi um dos componentes da Mesa, que contou com cônsules de Portugal e Espanha

Jurista Kiyoshi Harada discursa durante a cerimônia

Kiyoshi Harada e Felícia Harada ao lado do casal Yoshioka

Kiyoshi Harada ao lado da esposa, Felícia Harada

Eduardo Tuma com o secretário municipal Cid Torquato
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O jurista Kiyoshi Harada ao lado do proponente, Eduardo Tuma

Público lotou o Plenário 1º de Maio para prestigiar os homenageados
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