CERIMÔNIA DE HONRA AO MÉRITO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
30º ANO DA ERA HEISEI
No dia 9 de março (sábado), o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba Hajime Kimura outorgou,
na Associação Cultural e Esportiva de Maringá (ACEMA), o Diploma de Honra ao Mérito do
Ministro dos Negócios Estrangeiros e, de Honra ao Mérito do Cônsul-Geral, às personalidades que
prestaram relevantes serviços, ao longo de anos, para a promoção do status dos Nikkeis e
fortalecimento da relação de amizade e mútua compreensão entre Japão e Brasil.
Foram agraciadas quatro personalidades, com Diploma de Honra ao Mérito do Ministro
dos Negócios Estrangeiros:
MASAYO UENO (ex-Professora da língua japonesa)
Serviços relevantes: Dedicou-se por 44 anos ao ensino da língua japonesa, tanto através de um
cursinho deste idioma na sua residência, quanto no Centro Kakogawa-Maringá de Línguas Estrangeiras aos
alunos avançados. Recebeu vários diplomas, de entidades educativas Paranaenses, em reconhecimento à
sua grande contribuição.
ELIZA MITIE SHIOZAKI (Diretora do Colégio São Francisco Xavier)
Serviços relevantes: Atuou na área da Educação no município de Maringá, especialmente através
do apoio aos descendentes japoneses e filhos dos ex-Dekasseguis, incrementando o nível da Educação,
além de estreitamento da compreensão e amizade mútua entre Japão e Brasil.
AFONSO AKIOSHI SHIOZAKI (Presidente da Associação Cultural e Esportiva de Maringá)
Serviços relevantes: Como Presidente da ACEMA, vem divulgando a tradição e cultura japonesa
nos festivais que reúnem cerca de 100mil visitantes, e promovendo os esportes, dentre eles o basebol,
através da realização do undokai (gincana esportiva). Tem contribuído para o fortalecimento da
compreensão mútua de amizade entre Japão e Brasil.
DENZO KOMAGOME (Diretor do Centro Kakogawa-Maringá de Línguas Estangeiras)
Serviços relevantes: Atuou através de diversas atividades, durante anos, para o desenvolvimento
da Associação Cultural e Esportiva de Maringá. Como Diretor do Centro Kakogawa-Maringá de Línguas
Estrangeiras e Presidente da Associação das Escolas de Língua Japonesa Regional de Maringá, atuou para a
melhoria e disseminação da Educação da Língua Japonesa. Também apoiando a Associação Paranaense de
Amparo às Pessoas Idosas – Wajunkai.

(lado esq.: Sr. Komagome, casal Shiozaki, Cônsul-Geral Kimura e Sra. Ueno)

Três personalidades foram agraciadas, com o Diploma de Honra ao Mérito do Cônsul-Geral:
JORGE UEDA KUBOTA (Conselho Consultivo da Associação Cultural e Esportivo de Maringá)
Serviços relevantes: Atuou na área cultural, bem como, na escola japonesa e no departamento de
canto da ACEMA e, mais tarde, atuou como o primeiro Presidente da segunda geração de Nikkeis.
Contribuiu também, na criação da Associação Brasileira de Canção Japonesa, para fomentar o intercâmbio
cultural.
ROBERTO TAKEDA (ex-Presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL) e ex-Presidente
da Aliança Cultural Brasil – Japão do Paraná)
Serviços relevantes: Presidiu tanto a ACEL, quanto a ALIANÇA, e propulsionou as atividades
culturais, esportivas e educacionais no município de Londrina e no Estado do Paraná, para a disseminação
e promoção da cultura japonesa. Contribuiu para o fortalecimento de amizade e entendimento mútuo
entre Brasil e Japão.
MARIO HIRAKURI (ex-Vice Presidente da Liga das Associações Culturais de Assaí)
Serviços relevantes: Contribuiu principalmente com os departamentos de Atletismo, na Liga das
Associações Culturais de Assaí, por 41 anos, e na Liga Desportiva Norte Paranaense e Aliança Cultural
Brasil – Japão do Paraná, por 23 anos, fortalecendo a compreensão mútua entre Japão e Brasil, através dos
esportes.

(lado esq.: Sr. Kubota, Sr. Hirakuri, Cônsul-Geral Kimura e Sr. Takeda)

Após a leitura do histórico de cada homenageado e suas respectivas outorgas, o CônsulGeral Kimura agradeceu à Sra. Ueno, ao casal Shiozaki, ao Sr. Komagome, ao Sr. Kubota, ao Sr.
Takeda e ao Sr. Hirakuri, por suas contribuições, e desejou cada vez mais, o fortalecimento de
amizade, parceria e intercâmbio bilateral, entre Japão e Brasil.
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