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A presente propositura se justifica na própria história pessoal do homenageado, digna
de reconhecimento.

Pretende-se  prestar  homenagem  ao  Senhor  Renato  Ishikawa,  empresário  e  atual
Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo e do
ex-presidente do Hospital Santa Cruz.

O homenageado é natural de Paraguaçu Paulista, São Paulo é bacharel em economia
e técnico em contabilidade. Filho de imigrantes japoneses Renato Ishikawa passou sua infância
morando em diversas cidades do interior do estado de São Paulo; em razão da profissão do
pai, professor de japonês em comunidades Nikkeys.

Quando Renato Ishikawa terminou o grupo escolar, ele e a família, mudaram-se para
São Paulo. No mercado de trabalho optou pelo setor de telecomunicações, trabalhando a maior
parte deles na NEC do Brasil.

Conjuntamente  atuou  no  ramo  imobiliário,  na  CNL  Empreendimentos,  fundada  em
1995.

Em meados  de  1997,  adquiriu  a  Fazenda  Aliança,  e  com o  passar  do  tempo  foi
acumulando  mais  terras  ao  redor  da  Sede,  assim  o  que  era  para  ser  lazer  acabou  se
transformando em trabalho,  dando início  a  um processo de renovação,  desenvolvimento e
modernização tecnológica da lavoura de café, produzindo de forma socialmente responsável e
ambientalmente sustentável.

Com o uso racionado e monitorado de recursos naturais, preservando a flora e fauna
nativas,  tratando  e  reciclando  as  águas  residuais,  tornando  os  Cafés  Fazenda  Aliança
chancelados  por  padrões  internacionais,  como  UTZ  Certified  e  Rainforest  Alliance,  sendo
exportados para os mais exigentes mercados do Mundo.

Por  fim,  o  Senhor  Renato  Ishikawa  recebeu  diversos  títulos  honoríficos:  Líder
Empresarial Setorial - telecomunicações (2001); Destaques Empresariais da Zona Sul 2017 -
ACSP Distrital Centro-Sul e Sudeste (2017); Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de
São Paulo  (2017);  Diploma de Honra ao Mérito  do Ministro  dos Negócios Estrangeiros do
Japão (2017); Outorga da Comenda Kasato Maru - 110 anos Imigração (2018); Prêmio Health -
it 2018 - Investimentos Instituição do Ano (Grupo Mídia) (2018); Honra ao Mérito pela notável
atuação e colaboração prestadas à Associação Pró-Excepcionais  Kodomo-No-Sono (2018);
Honra ao Mérito pelos relevantes serviços à humanidade - SP (Rotary Clube Distrital Saúde)
(2018); Menção Honrosa - Homenagem 111 anos Imigração Japonesa no Brasil (2019); Placa
de Gratidão pelos relevantes serviços prestados a comunidade Nikkei  e pela dedicação da
cultura japonesa no Brasil (2019).

Conclui-se, diante de toda a sua dedicação e serviços prestados, que é merecido o
reconhecimento de seu mérito.
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