
 

Entrega de Honra ao Mérito e Diploma de Reconhecimento Póstumo do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, e a Condecoração de Outono  

 

Foi realizada, no dia 4 de dezembro, a cerimônia de entrega de “Honra ao Mérito do Ministro de 

Negócios Estrangeiros”, “Diploma de Reconhecimento Póstumo pelo Ministro”, aos 4 senhores Nikkeis 

que têm prestado serviços relevantes, na região norte do Paraná,  e também a “Condecoração de Outono 

de 2018 (30º ano da era Heisei)”, com entrega da Comenda “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e 

Prata” ao Sr. Roberto Kanashiro, residente na Cidade de Londrina – Paraná.  

Os honoráveis foram reconhecidos pelas realizações e contribuições, de longa data, por 

promoverem o status social dos descendentes japoneses, bem como, por ampliarem o entendimento mútuo 

e a relação de amizade entre Japão e Brasil. A cerimônia contou com a participação de autoridades, 

familiares e amigos dos dois homenageados. O Cônsul Geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, 

parabenizou-os e enalteceu as contribuições de ambos para com a sociedade local, e pelo fortalecimento 

dos laços de amizade e intercâmbio entre o Japão e o Brasil.  

 

Honra ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros 

1 Contribuições da Sra. Kimiko Yoshii 

Presidente da Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Guarda Mirim de Londrina, a Sra. 

Kimiko tem incrementado a qualidade da vida dos cidadãos de Londrina e região, apoiando as crianças, 

maternidade, e aos deficientes através de atividades educacionais e capacitação de pessoas. Tem 

elevado o status dos descendentes Nikkeis e inserido o conceito da disciplina japoneses, com isso, tem 

feito contribuição para o estreitamento do entendimento mútuo e amizade fraterna entre Brasil e Japão. 

Recebeu o título de “Cidadã Benemérita”, pelas suas contribuições às atividades sociais e culturais, em 

2002. 

 

2 Contribuições da Sr. Toshihiko Tan 

Serviu em diversos cargos como Presidente  da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), 

tanto como também do Conselho Deliberativo. Viabilizando a difusão do baisebol entre os jovens e 

ampliando o costume das festividades de ano novo, undokai, gueinosai e exposição agrícola, da região. 

Nos anos de 2008 a 2010, contribuiu para a realização da Cerimônia de “IMIN 100 da Imigração 

Japonesa no Brasil”, como Vice Presidente da Aliança Cultural Brasil – Japão do Paraná (ALIANÇA). 

   

3 Contribuições do Sr. Cairo Koguishi  

Tem contribuído tanto na ALIANÇA, quanto na Liga das Associações Culturais de Assaí (LACA), em 

cargos de Vice Presidente e Presidente, respectivamente, em prol da mobilização das Associações 

nipônicas de Assaí e região, oferecendo incremento da disseminação da tecnologia japonesa, melhoria 

da qualidade da vida dos agricultores nipo-brasileiros, e disseminação das atividades culturais 

japonesas aos associados e outros. Recebeu o Título de “Cidadão Honorário do Município de Assaí”, 

em 2006. Colaborou como membro do comitê da construção do Castelo de Assaí. 

 

   

4 Contribuições do Sr. Hiroshi Kamiguchi  



 

O atual Presidente da ALIANÇA, tem prestado serviços para auxiliar nas realizações de diversos 

eventos de festividades da “IMIN 110 no Estado do Paraná”. Contribuiu na difusão da língua japonesa, 

da cultura e tradição japonesa, na Associação Cultural e Esportiva de Mauá da Serra, intensamente, 

por mais de 4 décadas. Portanto, incrementando o status social dos nipo-brasileiros no Estado. 

   

5 Contribuições da Sra. Kazuko Shirato (im memorium) 

Trabalhou incansavelmente na difusão do idioma japonês, servindo em Homare Gakuen, Escola 

Modelo de Londrina, e Centro de Estudos da Língua Japonesa, da ALIANÇA. Divulgou por longo 

período noticiários sobre estudos e ensinos da língua japonesa e sua cultura, tramitando intercâmbios 

de professores deste idioma, bem como, voluntários de outras áreas, da Agência de Cooperação 

Internacional do Japão (JICA), fazendo com que a comunidade Paranaense desfrute das oportunidades 

de estreitamento mútuo entre o Brasil e o Japão. Suas marcas de contribuição são claramente 

registradas pela ampliação do conhecimento e aprendizado de seus alunos, bem como, para a melhoria 

da qualificação de professores da língua japonesa. 

 

        
Cônsul-Geral Kimura, no início da cerimônia  De esquerdo, Sra. Yoshii, Sr. Tan, Sr. Koguishi, 

       Sr. Kamiguchi, Sr. Shirato e Sr. Kanashiro 
 

 

Os homenageados e o Cônsul-Geral Kimura   



 

  

6 Contribuições do Sr. Roberto Yoshimitsu Kanashiro 

Formado em medicina pela Universidade Federal de Amazonas (UFAM), desde jovem, tem contribuído 

intensamente em prol da comunidade nikkei. Em Londrina onde reside desde a época de 1970, tem 

promovido o status dos Nikkeis, através da disseminação do esporte como basebol e softbol, fazendo 

parte de diretoria da Associação Cultural e Esportivo de Londrina (ACEL) e, com a intensificação de 

intercâmbios com cidades irmãs tanto com Nishinomiya, da província de Hyogo, como com Nago da 

província de Okinawa. Serviu por mais de duas décadas como vereador municipal de Londrina, além 

de ter feito as atividades voluntárias como médico nos matsuris em comemoração da amizade Brasil -

Japão e também contribuíram para a melhoria da qualidade da vida dos Londrinenses. 

   

               
        Condecorado da Comenda do “Ordem do Sol    Leitura do diploma da Comenda 
                          Raios de Ouro e Prata” 
 

              
        Palavras pelo vereador municipal de Londrina,                  Sr. Roberto Kanashiro e amigos  
                          Sr. Eduardo Tominaga 
 

O vereador Sr. Tominaga proferiu breves palavras aos  homenageados pelo Ministro. Foi feita a leitura das 

telegramas de felicitação das diversas entidades, ao Sr. Kanashiro, dentre elas: Agência de Cooperação 

Internacional do Japão (JICA), Associação de Nikkei e japoneses no exterior, Governo de Hyogo e Prefeitura 

de Londrina. 

 

Mais informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba 

Assessoras: Kumiko Abe Fone: (41) 3322-4919 (opção 2), E-mail: k-abe@c1.mofa.go.jp 

mailto:k-abe@c1.mofa.go.jp

