“Condecoração Imperial de Outono de 2021”

Curitiba, 3 de novembro de 2021

No dia 3 de novembro (horário do Japão), o Governo do Japão anunciou a
“Condecoração Imperial de Outono de 2021”, na qual três agraciados receberão as Medalhas.

1 Masahiro Sakai
・Condecoração: Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata.
・Feitos Notáveis: Devido a grande demanda por parte da comunidade japonesa local, fundou
a escola de ensino regular "Megumi Gakuen", que disponibiliza aulas de
língua e cultura japonesa em sua grade curricular, garantindo a sucessão da
cultura e do idioma para os nikkeis da nova geração. Além disso, atuou como
presidente da Federação Paranaense de Ensino da Língua Japonesa e da
Associação da Língua Japonesa de Londrina, trabalhando na criação de
materiais didáticos, na formação de redes entre professores e realização de
treinamentos para os docentes. Suas ações contribuiram para elevação do
nível de educação local e na disseminação da cultura e língua japonesa.
・Cargos: Ex-Diretor da Escola Megumi.

2 Laura Mituko Omoto
・Condecoração: Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata.
・ Feitos Notáveis: Assumiu a diretoria do Curso Bunkyo de Língua Japonesa por
aproximadamente 8 anos, incentivando e promovendo o desenvolvimento
dos professores com a criação de grupos de estudos entre os docentes,
adquirindo materiais didáticos do Japão e realizando a tradução deles para
facilitar o seu uso para os professores não-descendentes. Atua como
professora da instituição há 37 anos, e têm ensinado não somente a língua
japonesa, mas também os costumes e a cultura nipônica, bem como
auxiliado inúmeros alunos em todo o processo de aprendizagem do idioma.
Além disso, colaborou para o sucesso do convênio da Universidade
Federal do Paraná com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio e
auxiliou nos preparativos para a partida dos alunos brasileiros e na recepção
dos alunos japoneses no Brasil, contribuindo na promoção do intercâmbio
entre os dois países.
・Cargos: Ex-Diretora do Curso Bunkyo de Língua Japonesa.

3 Seiko Yamanaka Sasaya
・Condecoração: Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata.
・Feitos Notáveis: Atuou como professora e diretora do Curso Bunkyo de Língua Japonesa por
37 anos e, durante longos anos, trabalhou para a promoção da cultura
japonesa por meio de aulas de japonês, das atividades relacionadas à cultura
e também do ensino da história da imigração japonesa no Brasil. Pela forte
presença dos alunos não descendentes e com intuito de divulgação,
introduziu atividades externas como excursão “Ensoku", assim como foi
responsável pela criação de uma cabine de amostras da cultura japonesa
dentro da escola não somente para os alunos, mas também para todos os
que circulavam pela instituição.
Em 1997, no evento de recepção das comitivas e de membros da família
imperial japonesa, realizou uma apresentação de coral conjuntamente com
400 alunos de várias escolas japonesas do estado, contribuindo fortemente
para o estreitamento das relações amigáveis entre os dois países.
・Cargos: Ex-Diretora do Curso Bunkyo de Língua Japonesa.

