
 

Cerimônia de entrega da Condecoração de Primavera de 2021  
e de Honra ao Mérito do Cônsul-Geral  

 

No dia 19 de maio, foi realizada na Associação Cultural e Esportiva de Maringá – ACEMA, a 
cerimônia de entrega da “Condecoração de Primavera de 2021 (3º ano da era Reiwa)”, com entrega da 
Comenda “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Roseta” à Sra. Eliza Mitie Shiozaki e da “Ordem 
do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata” ao Sr. Afonso Akioshi Shiozaki.  

 Também foi realizada a outorga do “Diploma de Honra ao Mérito do Cônsul-Geral” ao Sr. Mario 
Toshio Yatsugafu.  

 

Condecoração de Primavera de 2021 
Eliza Mitie Shiozaki 

               Atual diretora do Colégio São Francisco Xavier, vem contribuindo durante longos anos para a 

promoção da língua e cultura japonesa através das aulas de japonês, das atividades relacionadas a cultura 

do país e também do ensino da história da imigração japonesa no Brasil a todos os alunos da instituição. 

Além destas contribuições, tem atendido filhos de ex-dekasseguis no Colégio, dando suporte para a 

readaptação deles na sociedade brasileira. 

   
 Sra. Eliza Shiozaki e Cônsul-Geral Hamada                                   Sra. Eliza, familiares e Cônsul-Geral Hamada 

 

Afonso Akioshi Shiozaki 
              Atual presidente da Associação Cultural e Esportiva de Maringá, vem contribuindo por longos anos 

para trazer harmonia à comunidade local e para promoção e difusão da cultura japonesa, através da 

realização de eventos culturais e projetos como “Parque do Japão Memorial Imin 100” em Maringá, que 

construiu o maior parque com jardim japonês da América do Sul, contribuindo para a promoção e a difusão 

da cultura japonesa. 

  
  Sr. Afonso e Cônsul-Geral Hamada                                      Sr. Afonso, familiares e Cônsul-Geral Hamada 

 



 

 

 

Honra ao Mérito do Cônsul-Geral  

Mario Toshio Yatsugafu 

   Desde 1995, atua intensamente no ensino da língua japonesa, participando da diretoria da ACEMA, 
bem como assumindo a presidência da Associação das Escolas de Língua Japonesa Regional de Maringá 
(AEJAM) desde 2019, contribuindo fortemente para a promoção e da língua e cultura japonesa no Paraná. 
Além disso, vêm contribuindo por longos anos no amparo das pessoas idosas junto ao Wajunkai, bem como 
atuado no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de Maringá. 

    
              Sr. Mario Yatsugafu e Cônsul-Geral Hamada                            Sr. Mario Yatsugafu, familiares e Cônsul-Geral 

 

                 

 

Sr. Afonso Shiozaki, Sra. Eliza Shiozaki, Cônsul-Geral Hamada e Sr. Mario Yatsugafu 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais informações: Consulado Geral do Japão em Curitiba 
Assessora: Kubomi  Fone: (41) 3322-4919 (opção 2), E-mail: cgjcuritiba@c1.mofa.go.jp 
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