
 

Presss Release 

CERIMÔNIA DE OUTORGA DO DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO 

 

No dia 14 de novembro (sexta-feira), o Cônsul Geral do Japão em Curitiba Toshio Ikeda outorgou, 

na residência oficial, o Diploma de Honra ao Mérito às personalidades que prestaram relevantes serviços 

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

Neste ano, sete personalidades foram diplomadas. 

Personalidades (em ordem alfabética): 

FRANK OGATA (Membro do Conselho da Associação Cultural e Esportiva de Londrina) 

 Serviço relevante: Durante vários anos, Dr. Ogata contribuiu como chefe de serviço do 

atendimento médico preventivo itinerante organizado pela Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, com 

apoio da JICA. Além disso, Dr. Ogata colaborou com várias Associações japonesas no Paraná para realizar 

palestra sobre saúde e contribuiu no melhoramento da saúde da comunidade japonesa.  

  

HIROTAKA ONAKA (Ex-Presidente da Associação Cultural Brasil-Japão de Núcleo Celso Ramos) 

 Serviço relevante: Depois da chegada ao Brasil, em 1970, o Sr. Onaka contribuiu durante mais de 

40 anos na colônia de Núcleo Celso Ramos. Oito vezes assumiu como presidente da Associação Cultural 

Brasil-Japão e apresentou e divulgou a cultura japonesa. Além disso, empenhando-se com entusiasmo em 

divulgar e ensinar Kendo, utilizando a sua experiência colegial no Japão, abriu a academia “Monbukan” e 

contribuiu para difundir a arte marcial tradicional do Japão. 

 

MITSUO KATSUYAMA (Conselheiro da Associação Cultural e Esportiva de Maringá) 

 Serviço relevante: O Sr. Katsuyama contribuiu na ACEMA, como presidente, vice-presidente, 

diretor de baseboll e diretor financeiro para fortalecer a comunidade de Maringá. Como um dos membros 

e fundador da Associação das Escolas de Língua Japonesa Regional de Maringá, colaborou para fortalecer 

o nível de língua japonesa dos alunos das escolas. Por outro lado, o Sr. Katsuyama colaborou na área de 

previdência social da comunidade japonesa através de um dos diretores da Wajunkai, fundada em 1975, 

sendo a única entidade cuidadora de idosos japoneses no Paraná. 

  

NOBORU HORIUCHI (Representante de Curitiba do São Paulo Shimbun) 

 Serviço relevante: Durante 19 anos na JICA e 15 anos no Consulado Geral do Japão em Curitiba, o 

Sr. Horiuchi serviu como funcionário das duas entidades governamentais do Japão. Contribuiu na 

promoção de status de imigrantes japoneses na sociedade brasileira, e colaborou para estreitar a relação 

de amizade Brasil-Japão. Além disso, o Sr. Horiuchi colaborou no melhoramento da compreensão do Japão 

no Brasil através da divulgação de atividades da comunidade japonesa no Paraná e de eventos culturais 

realizados pelo Consulado Geral do Japão em Curitiba no São Paulo Shimbun, como representante em 

Curitiba.  

 

  

 



 

TAKASHI CHONAN (Ex-prefeito de Frei Rogério de Santa Catarina) 

 Serviço relevante: Depois da chegada ao Brasil, em 1958, o Sr. Chonan trabalhou continuadamente 

na área da agricultura e desenvolveu um novo tipo de alho “Alho Chonan”, destacando os japoneses na 

área da agricultura. Além disso, o Sr. Chonan assumiu os cargos de presidente da Associação Cultural 

Esportiva de Curitibanos, e de vereador de Curitibanos e também como primeiro Prefeito de Frei Rogério. 

Colaborou com a comunidade japonesa, através da difusão da cultura japonesa e fortaleceu a relação do 

Japão com Brasil. 

 

 Além destas 5 pessoas, infelizmente não puderam estar presente mais 2 homenageados, sendo a 

Deputada Estadual de Santa Catarina, Sra. Angela Albino e o Diretor Presidente do Hospital Sugisawa, Dr. 

Saburo Sugisawa. O Dr. Saburo Sugisawa irá receber este diploma de honra na recepção do aniversário do 

Imperador no dia 5 de dezembro e a Deputada Angela Albino, na ocasião da Abertura da “Semana de 

Amizade Brasil-Japão no Estado de Santa Catarina”, no dia 16 de dezembro. 

 

 

 

da esquerda para direita, Sr. Takashi Chonan, Sr. Noboru Horiuchi, Sr.Mitsuo Katsuyama, Sr. Hirotaka 

Onaka, Sr. Frank Ogata, Cônsul Geral Toshio Ikeda e Consulesa Akemi Ikeda 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba, A/C Toshimi Ueda. 

Fone: (41)3322-4919  e-mail: toshimi.ueda@c1.mofa.go.jp 


