
 

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

 
No dia 20 de maio, foi realizada na Aliança Cultural Brasil Japão de Londrina, 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” ao Sr. Masahiro Sakai.  

 Também foi realizada a outorga do “Diploma de Honra ao Mérito do Cônsul-Geral” ao Sr. Luciano 
Matsumoto, Sr. Pedro Hiroshi Sato e Sr. Ywao Miyamoto. 

 

Condecoração de Primavera de 2021 
 
Masahiro Sakai 

               Fundador da escola "Megumi Gakuen", que disponibiliza aulas de língua e cultura japonesa em 

sua grade curricular, contribuiu na disseminação e 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 

contribuíram para elevação do nível de educação local e na disseminação da cultura e língua japonesa. 

 
Condecorado Sr. Masahiro Sakai, familiares e Cônsul-Geral Hamada 

 

 

Honra ao Mérito do Cônsul-Geral  

 

Luciano Matsumoto 

   Participante ativo dos eventos e atividades da comunidade na região, é fundador e líder da 
IntegraNikkey, que organiza e executa atividades para fomentar a união e engajamento entre os nikkeis de 
Londrina, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento dos jovens nikkeis. Também é co-criador e 
coordenador do Projeto Okaeri, criado em 2019 com o apoio do Consulado Geral do Japão em Curitiba, que 
presta apoio aos dekasseguis e seus familiares no retorno ao Brasil, ajudando-os na readaptação e 
reintegração à comunidade. 



 

   
Sr. Luciano Matsumoto, familiares e Cônsul-Geral 

 

Pedro Hiroshi Sato 

   Atual presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina, e graças a sua boa gestão, a 
entidade têm sobrevivido a pandemia mesmo com a maior parte de suas atividades suspensas. Além disso, 
participou da comemoração dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil em 2018, auxiliando na 
organização na parte de segurança, no convite às entidades nikkeis da região, na criação da rota do passeio 
e na recepção da então Princesa Mako, apresentando a própria entidade e os grupos nikkeis locais. 

    
Sr. Pedro Hiroshi Sato, familiares e Cônsul-Geral 

 

 

Ywao Miyamoto 

   Fundador da empresa Sementes Mauá, que tem como objetivo de proporcionar melhores condições 
aos agricultores da região, e atualmente é diretor proprietário da mesma, que é considerado um dos maiores 
produtores de soja no sul do país, contribuindo para a promoção da imagem e do status dos nikkeis no 
Paraná. Também foi presidente da Expo Imin 80, em 1988, quando Londrina recebeu a visita da Sua Alteza 
Imperial Príncipe Akishino, bem como atuou como presidente da Associação de Intercâmbio Londrina – 
Nishinomiya durante 4 anos, contribuindo para o fortalecimento das relações amigáveis entre Brasil e Japão. 

 
 



 

    
Cônsul-Geral Hamada, Sr. Ywao Miyamoto e Sr. Koki Miyamoto 

 

 

                 
Sr. Pedro Sato, Sr. Ywao Miyamoto, Cônsul-Geral Hamada, Sr. Masahiro Sakai e Sr. Luciano Matsumoto 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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