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Este livro apresenta uma amostra de uma história 
fotográfica de uma carreira profissional de 90 anos. 

Nesta breve galeria de fotos, a beleza não vem 
gratuitamente. Em cada imagem existe um segredo, 
um movimento, um segundo olhar, um sentimento 
escondido por trás das lentes do fotógrafo.

Existe uma representação metafórica do que é a vida na 
natureza. Podemos ver cenas que representam o ciclo 
de vida, o nascimento e a morte, o começo e o fim.

Permita-se olhar para estas imagens de coração aberto.

Permita-se receber o presente que a natureza lhe 
concede diariamente.
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Escolher uma seleção de 43 fotos que retratassem a história fotográfica 
de uma carreira profissional de 90 anos não foi um trabalho fácil. 

Mas foi um serviço de garimpagem muito agradável. Todas as fotos se-
lecionadas, mesmo que compostas apenas por cenas da natureza, foram 
capazes de despertar em mim algum tipo de sentimento.

A beleza não vem gratuitamente. Em cada imagem existe um segredo, 
um movimento, um segundo olhar, um sentimento escondido por trás 
das lentes do fotógrafo.

Se olharem de coração aberto, perceberão que em muitas fotos existe 
uma representação metafórica do que é a vida na natureza. Podemos 
ver cenas que representam o ciclo de vida, o nascimento e a morte, o 
começo e o fim.

Então, se permita olhar estas imagens e sentir com o que a natureza nos 
presenteia todos os dias.

Renato Massaharu Hassunuma
Organizador
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O fotógrafo Mário Kazuo Takenobu é filho de Mozo Takenobu e Maki 
Takenobu, naturais de Oita Ken, Nakatsu shi, Japão. Sua família, forma-
da na época por seus pais e seis filhos, desembarcou  no porto de Santos, 
a bordo do navio Kanagawa Maru, em 16 de junho de 1927.

Takenobu Kazuo nasceu em 28 de outubro de 1927, na cidade de 
Promissão, no interior do Estado de São Paulo, onde teve a oportuni-
dade de conhecer as culturas brasileira e japonesa. 

Este foi o início de toda a sua jornada, a qual foi motivada a abrir novos 
caminhos para uma sociedade melhor, tanto para ajudar seus amigos 
brasileiros, quanto para manter a tradição nipônica de sua família.

Quando adolescente, trabalhou como aprendiz de fotógrafo na cidade 
de Garça – SP, onde começou sua carreira profissional. 

Em 16 de junho de 1953, casou se com Augusta Yuriko Aoki, e teve três 
filhos: Mary Hitomi Hassunuma, Roberto Massao Takenobu e Miriam 
Kazue Takenobu.

Apresentação 
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Na cidade de Presidente Epitácio, foi presidente do ‘Rotary Club’ nos 
anos de 1979 e 1992 e foi presidente da ‘Associação Cultural e Recre-
ativa de Presidente Epitácio’ (ACRE) nos anos de 1984, 1987, 1990 e 
1991. Nestes dois locais, teve a oportunidade de realizar vários eventos 
culturais, com músicas e comidas típicas japonesas. Na ACRE também 
fundou uma escola de língua japonesa que continua em funcionamento 
até os dias de hoje.

Em 1988, na ‘Sociedade Filarmônica 27 de março’ de Presidente Epi-
tácio, realizou a Festa dos 80 anos de imigração japonesa, um impor-
tante marco na divulgação da cultura nipônica na região.

Em 1993, mudou-se para Anápolis, onde foi Presidente da ‘Associação 
Cultural Nipo-Brasileira de Anápolis’ nos anos de 2001, 2002, 2003 e 
2006, onde desempenhou várias atividades importantes para a comuni-
dade nikkei local como: a ampliação da sede, construção de uma quadra 
de gateball e realização de vários eventos culturais em prol da própria 
entidade. Alguns destes eventos foram realizados em apoio a outras in-
stituições de caridade como a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.

Em janeiro de 2018, recebeu a Comenda ‘Ordem do Sol Nascente, raios 
de prata, uma homenagem recebida do governo japonês em reconhec-
imento aos relevantes serviços voluntários prestados junto à comuni-
dade nipo-brasileira.

Renato Massaharu Hassunuma
Organizador
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