
 

 

 

Press Release 

CERIMÔNIA DE HONRA AO MÉRITO DO MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  

1º ANO DA ERA REIWA 

 

No dia 27 de setembro de 2019, o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba KIMURA Hajime, outorgou na 
Associação Cultural e Esportiva de Maringá (ACEMA), o Diploma de Honra ao Mérito do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros a três homenageados.   

 
 
Serviços relevantes:  
 
1 . Sra. Elizabeth Akemi Ueta Nishimori  (Sra. Akemi Nishimori) 

Dedicou-se na disseminação da Cultura Japonesa, por 3 décadas, como Diretora Cultural da 

ACEMA, divulgando a dança tradicional, dentre outras atividades. Desde 2006, vem servindo na 

difusão do canto, como Presidente da Associação Brasileira de Canção (ABRAC). Sendo casada 

com o Deputado Federal Nishimori, assessora-o em suas diversas áreas de atuação, para o 

estreitamento do relacionamento mútuo entre Japão e Brasil.  

  

2.  Sr. Satio Kayukawa 

Atuou na área de política, tanto como Presidente, quanto como Vereador na Câmara Municipal de 

Apucarana, por cerca de 30 anos. Foi o responsável pelo projeto que instituiu o dia 18 de junho 

como data oficial do “Dia da Imigração Japonesa”, colaborando para o fortalecimento dos laços 

de amizade entre Japão e Brasil. Presidiu por 8 anos a Associação Cultural e Esportiva de 

Apucarana, para disseminação da cultura e tradição, nesta região. Foi o idealizador do Sakura 

Matsuri, em 1992, que se tornou um dos maiores eventos, de atração turística de Apucarana, 

cerca de 30 mil turistas de todo o Brasil, como uma prova de amizade e cooperação bilateral. 

 

3.  Sr. SANTOS Alessandro (Sr. SANTOS Alex) 

Depois de ter viajado ao Japão pelo intercâmbio de futebol, aos 16 anos da idade, tornou-se um 

jogador profissional, sendo membro da seleção japonesa na Copa do Mundo, dos anos de 2002 e 

2006. Após ter desfrutado 18 anos de experiência, no Japão, regressou ao Brasil para instalar o 

“Instituto Alex Santos”, à fim de propiciar o desenvolvimento de crianças e adolescentes, através 

do futebol. Lá aplica não somente os ensinamentos técnicos, como também, ensinamentos de 

abordagem como respeito, comportamento e colaboração, tendo contribuído muito para o 

entendimento mútuo entre Japão e Brasil. 

 

 

 

 
 
                
    



 

 

            
                     Homenageados e Cônsul-Geral KIMURA                             Sra. Akemi Nishimori  
 

                       
                            Sr. Satio Kayukawa                                                                                Sr. SANTOS Alex        

                                                     

     
              

Durante a cerimônia foram relatadas 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 os homenageados em nome do Governo do Japão, desejando que a relação de amizade fraterna, 

entre dois povos, seja fortalecida cada vez mais.   

 

Mais informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba Assessoras: Kubomi e Kumiko  

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

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

