
 
 
 

 Diploma de Honra ao Mérito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros 2021 
 
 

Curitiba, 20 de agosto de 2021 

 

 

No dia 20 de agosto (horário do Japão), o Governo do Japão anunciou o “Diploma de 
Honra ao Mérito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros 2021”, no qual quatro personalidades 
receberão os diplomas. 

 

1  JAIRO TAMURA 
・Feitos Notáveis: Neste ano, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Londrina e está em 

seu terceiro mandato como vereador da cidade com uma das maiores 
comunidades nikkeis do estado. Tem atuado na obtenção de recursos para 
os eventos realizados pelas associações nikkeis (Expo Agrícola, e Expo Japão), 
bem como no incentivo aos empresários e agricultores, contribuindo para o 
desenvolvimento da comunidade nikkei e da economia na região. Antes da 
carreira política, ocupou a presidência da Associação Cultural e Esportiva de 
Londrina (ACEL), trabalhando na organização e realização dos eventos, bem 
como na promoção e preservação da cultura japonesa através das atividades 
culturais e esportivas da entidade.   

 ・Cargo:  Presidente da Câmara Municipal de Londrina 
Ex-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL) 

 
2  EDUARDO TOMINAGA 
・ Feitos Notáveis: Além de assumir os cargos de diretor esportivo e vice-presidente da 

Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL) durante 9 anos, também 
atuou por 5 edições como coordenador da Expo Japão, evento que reúne 
aproximadamente 30 mil pessoas, contribuindo para a promoção da cultura 
japonesa na região norte do estado. É membro ativo do Integranikkey, grupo 
que tem como objetivo fomentar a união dos nikkeis, bem como auxiliar no 
desenvolvimento profissional, pessoal e de negócios, e tem contribuído para 
o fortalecimento e desenvolvimento dos jovens nikkeis. Em 2017, assumiu o 
cargo de vereador de Londrina e criou um projeto, no qual apresenta a 
história da imigração japonesa no Brasil e a cultura nipônica aos alunos das 
escolas municipais, promovendo o entendimento mútuo entre Brasil e Japão. 

・Cargo:  Vereador de Londrina, 
Ex-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
3  NORI SETO 
・Feitos Notáveis: Como presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de 

Curitiba - Nikkei Curitiba, atuou na divulgação das atividades culturais e 
esportivas realizadas na entidade, bem como na divulgação da cultura 
japonesa através dos festivais como “Imin Matsuri” e “Haru Matsuri”. Além 
disso, auxiliou na reintegração dos ex-decasséguis à sociedade brasileira, 
contribuindo para o fortalecimento do intercâmbio entre os dois países. Em 
2021, tornou-se vereador de Curitiba, e tem trabalhado para o 
desenvolvimento da comunidade nikkei. 

 ・Cargo: Vereador de Curitiba 
                 Ex-presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba 
 
4  TAKASHI SUZUKI 
・Feitos Notáveis: Durante 21 anos, atuou como mestre de ikebana ikenobo, participando dos 

festivais japoneses realizados pelas associações nipo-brasileiras do estado do 
Paraná e Santa Catarina, com a realização de demonstrações, workshops e 
exposições. Além disso, como presidente do Instituto Paranaense de Ikebana 
Ikenobo América do Sul, percorreu as filiais dando aulas, contribuindo 
fortemente para a divulgação da cultura do ikebana em todo o estado. 

・Cargo: Presidente do Instituto Paranaense de Ikebana Ikenobo América do Sul 
 
 
 
 
 
  


