
 

 

Press Release 

CERIMÔNIA DE OUTORGA DO DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO DO CÔNSUL-GERAL 

 

Em 10 de maio de 2018 (quinta-feira), na residência oficial do Cônsul-Geral do Japão em 

Curitiba, Hajime Kimura, ocorreu a Cerimônia de Outorga do Diploma de Honra ao Mérito 

referente ao ano fiscal japonês 2017, a personalidades que prestaram relevantes serviços para a 

promoção da relação de amizade e mútua compreensão entre o Japão e o Brasil. 

 

Foram homenageadas oito personalidades. 

 

Sra. Maria Helena Uyeda  

Presidiu a Associação Brasileira de Dekasseguis (ABD) e colaborou em eventos culturais da 

comunidade nipo-brasileira de Curitiba. Foi coautora dos livros Ayumi, Hainê e Bushidô, sobre 

história da imigração japonesa no Paraná e do centenário da imigração japonesa no Brasil e vem 

atuando como jornalista para estreitamento dos laços entre os dois paises.  

 

Sr. Eurico Koiti Endo  

Ocupou a Presidência da Associação Cultural Esportiva e Beneficente Nipo-Brasileira de 

Paranaguá por 4 gestões, e Vice-Presidência da Associação Paranaense de ex-Bolsistas Brasil-Japão 

(APAEX). Foi o idealizador do Parque de Awaji (Parque Tsuna Paranaguá) e atua como 

coordenador das cidades coirmãs com a província de Hyogo, especialmente de Awaji e Paranaguá.    

 

Sr. Fernando Shigueo Horie  

Serviu como Presidente na Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Ponta Grossa 

(ACENBPG), além de ter atuado como Diretor da escola de Língua Japonesa. Iniciou o grupo de 

Taiko de Ponta Grossa, e como Diretor do Taiko e Vice-Presidente da Federação Paranaense de 

Taiko, tem contribuido para a disseminação dessa arte milenar no Paraná.  
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Sr. Hirofumi Nakagiri  

À frente do Instituto Cultural e Científico Brasil – Japão tem contribuindo para o 

desenvolvimento econômico do Paraná através da mediação de negócios e atração de 

investimentos japoneses e como Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão 

do Paraná, vem atuando para o incremento das relações comerciais bilaterais. Colaborou com o 

projeto Refeição Solidária, da Prefeitura Municipal de Curitiba, fornecendo alimentos ao Lar Iracy 

Dantas Andrade dedicado aos idosos, ininterruptamente por 9 anos. 

 

Sra. Rosa Hidemi Osaki  

Exerce o cargo de Vice-Presidente Educacional da Associação Cultural e Beneficente Nipo-

Brasileira de Curitiba. Contribuiu na área da educação como assessora da Secretaria da Educação e 

da Cultura do Estado, e parte da diretoria do ensino de 1º e 2º graus quando professora, por mais 

de 30 anos. Tem participado ativamente na divulgação da cultura japonesa através de ikebana, 

cerimônia de chá, caligrafia, haikai, e incentiva as jovens a aprenderem a cultura do kimono. 

 

Sr. Morihiro Suzuki  

Foi um dos principais idealizadores e o primeiro presidente do Nikkei Clube de Curitiba, a 

atual Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba. Contribuiu para difusão da 

cultura japonesa, bem como a promoção da união dos estudantes nikkeis vindo de diversas 

localidade principalmente do Paraná, através das atividades esportivas. Chegou a presidir a União 

dos Gakusseis de Curitiba (UGC), além de ter prestigiado a Entidade com a doação do projeto para 

a ampliação da sede. 

 

Sr. Jiro Masuda  

Presidiu na Associação Cultural Esportiva e Beneficente Nipo-Brasileira de Paranaguá por 4 

gestões, e foi o responsável pela publicação do boletim informativo por 15 anos. Trabalhou como 

professor de língua japonesa por 11 anos, contribuindo para disseminação da cultura e idioma. 

Serviu como diretor de Gueitebol do sul do Paraná e tem colaborado para a promoção desse 

esporte. 

 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://www.ird.gov.hk/images/pol/dt/japan.gif&imgrefurl=https://www.ird.gov.hk/chs/tax/dta_country.htm&docid=iUY6th1Hlcg6fM&tbnid=EaaW7j5gr_8X1M:&vet=10ahUKEwjR0-biw4jbAhWIj5AKHYYACvkQMwh-KDkwOQ..i&w=370&h=260&bih=778&biw=1534&q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%97%97%E3%80%80%E5%85%AC%E7%94%A8&ved=0ahUKEwjR0-biw4jbAhWIj5AKHYYACvkQMwh-KDkwOQ&iact=mrc&uact=8


 

Sr. Ossami Fukuda  

Serviços relevantes: contribuiu intensamente na área esportiva através dos cargos de 

Presidente da Federação Paranaense de Beisebol e Softbol, da Associação Curitibana de Beisebol e 

Softbol, palestrante na Federação de Desportos Aquáticos do Paraná, dentre outros, por 45 anos. 

Tem participado em diversos projetos de implantação de Centro de Treinamento Olímpico, campo 

de futebol, dentre outros, e tem colaborado nos matsuris de Curitiba ao longo dos anos.    

 

 

Da esquerda para a direita: Sr. Hirofumi Nakagiri, Sr. Ossami Fukuda, Sra. Maria Helena Uyeda, Sr. Jiro 

Masuda, Sra. Rosa Hidemi Osaki, Sr. Morihiro Suzuki, Sr. Eurico Koiti Endo, Sr. Fernando Shigueo Horie e 

Cônsul-Geral Hajime Kimura.  

 

Maiores informações: 
Consulado Geral do Japão em Curitiba 
Assessoras: Kumiko Abe (Sra.) e Kiyomi Massaki (Sra.). 
Fone: (41) 3322-4919 
E-mail: curitibaseikei@gmail.com 
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