
 
 

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

 
Recentemente, o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba TAKAGI Masahiro outorgou, na residência oficial, 

o Diploma de Honra ao Mérito a três personalidades pelos relevantes serviços prestados para preservação 

e promoção da cultura japonesa. 

Sr. Noriyassu Kawahara Seto Takeguma 

Atua como presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba desde o ano 

passado e há anos vem auxiliando na organização de grandes eventos culturais japoneses, como os matsuris, 

contribuindo para a divulgação da cultura e culinária japonesa. Também é o criador do blog Curitijapa, no qual 

realiza a divulgação da cultura japonesa, bem como registra e promove os eventos e acontecimentos 

relacionados à comunidade nikkei na capital. 

Sr. Toshikazu Kawamura 

Participa das atividades da comunidade nikkei há mais de 40 anos e atuou como presidente e vice-

presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, na qual além de promover a 

cultura japonesa como representante da comunidade, também atuou na vinda do Imperador do Japão Akihito 

e da Imperatriz Michiko em 1997, no Palácio Hyogo, em Curitiba, sendo responsável pela apresentação das 

senhoras e senhores de idade da comunidade nikkei ao casal imperial, contribuindo para o sucesso da 

recepção. 

Sr. Nelson Massahiro Tossa 

Atual vice-presidente financeiro da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, 

participou de diversas atividades da Associação desde criança. Possui dois filhos que, seguindo o mesmo 

exemplo, participa de atividades culturais como taiko, yosakoi, minyô, odori e karaokê desde muito novos. 

Além das responsabilidades do atual cargo, sempre esteve muito envolvido e participa ativamente dos 

eventos realizados pelos departamentos dos quais seus filhos fazem parte, contribuindo dessa forma, para a 

preservação e promoção da cultura japonesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenageados, Sr Toshikazu Kawamura, Sr. Nelson Tossa, Sr. Noriyassu Seto e Cônsul-Geral TAKAGI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Toshikazu Kawamura, Sra. Tomoko Suzuki, Sr. Nelson Tossa, Sra. Cecília Tossa, Sr. Noriyassu Seto,  
Sra. Priscila Seto e Cônsul-Geral TAKAGI 

 
 

Mais informações: 
Consulado Geral do Japão em Curitiba 
Assessora: Kubomi Kajiwara   Fone: (41) 3322-4919  E-mail: cgjcuritiba@c1.mofa.go.jp 
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