
 

 
Press Release 

Entrega de Condecoração de Primavera  

 
 

Foi realizada, na residência oficial do Cônsul-Geral do Japão no dia 24 de setembro de 2019, a 

cerimônia de “Condecoração da Primavera de 2019 (1o ano da era Reiwa)”, com entrega da Comenda 

aos três condecorados.”  

 

 

Serviços relevantes:  
 

1 Sr. Atsushi Yoshii  
Como fundador e Presidente da A. Yoshii Engenharia, aplicou os modelos de gestão empresarial 
japonesa junto a sociedade brasileira. Contribuiu através de diversas áreas, tais como, Integra 
Nikkey, Instituto A. Yoshii, Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Guarda Mirim de 
Londrina, e presidência da Associação Imin 100 / Comissão Imin 100 Londrina, para celebrar em 
Londrina 100 anos da Imigração Japonesa. Entregou também as construções do Museu da 
História da Imigração Japonesa no Paraná, e Escola Modelo na Aliança Cultural Brasil - Japão 
do Paraná.   
 
 
 

2 Sr. Yoshiaki Oshiro  
Prestou serviços como Secretário de Administração na prefeitura de Maringá, como Secretário 
de Estado do Abastecimento do Paraná, e Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil 
- Japão do Paraná. Foi responsável pela criação de Centrais de Abastecimento do Paraná 
(CEASA), em principais municípios do estado, além de ter realizado as missões econômicas no 
Japão, levando diversas empresas e organizações públicas paranaenses para aproximação e 
troca de conhecimentos e tecnologia entre os dois países, durante longos anos. 
 
 
 

3 Sr. Cassio Taniguchi  
Prestou serviços como o primeiro prefeito Nikkey, da cidade de Curitiba, através de projetos 
como instalação de parques no município, implantação de bilhetagem eletrônica no sistema de 
transporte coletivo, criação do “Programa Mãe Curitibana” e instalação do bairro “Cidade 
Industrial de Curitiba (CIC)”, implantação do “Projeto Olho d’água”, dentre outros. Atuou em 
diversas áreas, como Presidente da Companhia da Urbanização de Curitiba (URBS), Secretário 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral do Governo Paranaense e como Secretário 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, também prestou serviços na 
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis -SC.  
 
 
 
 
 
 



 

      
     Esq.: Sr. Oshiro, Consulesa KIMURA, Sr. Yoshii,                        Brinde com saquê premiado no Japão  
           Sr. Taniguchi e Cônsul-Geral KIMURA                     

   

       
                 Sr. Atsushi, familiares e amigos                   Sr. Oshiro, familiares e amigos 
 

      
             Sr. Taniguchi, familiares e amigos                            Dentre os ilustres convidados, contamos com a  
                                                                                              presença do Vice-Governador Darci Piana   

   
 

Durante a cerimônia foram reveladas histórias do trajeto profissional de cada agraciado, e seus elos 

de ligação e amizade entre o Brasil e o Japão. O Cônsul-Geral do Japão em Curitiba, KIMURA Hajime, 

congratulou e agradeceu em nome do Governo do Japão, aos condecorados e desejando que a relação de 

fraterna amizade entre dois povos seja fortalecida, cada vez mais.   

 

Mais informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba Assessoras: Akemi, Kubomi e Kumiko 

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

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

