CERIMÔNIA DE OUTORGA DO DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO DO CÔNSUL-GERAL

No dia 4 de fevereiro passado, na residência oficial do Cônsul-Geral, durante a
Recepção anual da celebração do aniversário da Sua Majestade o Imperador do Japão, quatro
homenageados receberam diploma de Honra ao Mérito, das mãos do Cônsul-Geral Interino
WAKAEDA Kazuu.

Sra. Marie Oyamada (referente 30º ano da era Heisei)
Vem se dedicando por mais de 4 décadas, aos eventos culturais da Associação Cultural
e Esportiva Procopense. Sempre trabalhando intensamente como presidente do Fujinkai, para
a preservação da cultura japonesa e disseminação de atividades sociais e esportivas, bem
como, tênis de mesa, karaokê, bon-odori para crianças, origami, dentre outras.

Sr. Takashi Suzuki (referente 1º ano da era Reiwa)
Disseminador da cultura de Ikebana por mais de 35 anos, atua como Mestre (Ikenobo),
realizando oficinas abertas ao público nos estados do Paraná e Santa Catarina, bem como, em
eventos culturais e matsuris - festivais relacionados ao Japão.

Sr. Jorge Ishii (referente 1º ano da era Reiwa)
Trabalha intensamente para difusão da cultura japonesa e seu idioma. Tendo
contribuído em diversos cargos, inclusive na presidência da Associação Cultural e Beneficente
Nipo-Brasileira de Curitiba, bem como, na Vice-Presidência da Aliança Cultural Brasil-Japão do
Paraná. Foi um dos organizadores do “Jogo da Solidariedade” para as vítimas do terremoto e
tsunami no Japão e das enchentes no Litoral Paranaense, em 2011.

Sra. Laura Hiroko Tamaru (referente 1º ano da era Reiwa)
Vem atuando por mais de 30 anos, na área de ensino do idioma japonês e sua difusão,
bem como, na disseminação da cultura japonesa através nos eventos culturais paranaenses.

Trabalha também na área política, tanto como assessora de Deputados Estaduais, como de
Federais, contribuindo para o estreitamento de amizade bilateral Japão-Brasil.
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O Cônsul-Geral Interino do Japão em Curitiba, WAKAEDA Kazuu, congratulou os
homenageados em nome do Governo do Japão, pelos longos anos de serviços prestados.

Mais informações:
Consulado Geral do Japão em Curitiba Assessoras: Kubomi, Sirlene e Kumiko
Fone: (41) 3322-4919 (opção 2) E-mail: k-abe@c1.mofa.go.jp

