Cerimônia de entrega da Condecoração de Outono e de
Honra ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 2021
Foi realizada, no dia 4 de maio, a cerimônia de entrega da “Condecoração de Outono de 2021 (3º
ano da era Reiwa)”, com entrega da Comenda “Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata” à Sra. Laura
Mituko Omoto, na residência oficial do Cônsul-Geral do Japão em Curitiba Keiji HAMADA.
Também foi realizada a outorga do “Diploma de Honra ao Mérito do Ministro de Negócios
Estrangeiros” aos senhores Takashi Suzuki e Noriyassu Seto.
Condecoração de Outono de 2021
Laura Mituko Omoto
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.

Sra. Laura Omoto e Cônsul-Geral Hamada

Sra. Laura Omoto, familiares, Cônsul-geral e Consulesa

Honra ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 2021
Contribuições da Sr. Takashi Suzuki
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.

Sr. Takashi Suzuki e Cônsul-Geral Hamada

Sr. Takashi Suzuki, amigos, Cônsul-geral e Consulesa

Contribuições da Sr. Noriyassu Kawahara Seto Takaguma
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.

Sr. Nori Seto e Cônsul-Geral Hamada

Sr. Nori Seto, familiares e amigos, Cônsul-geral e Consulesa

Os homenageados, Cônsul-Geral Hamada e Consulesa
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