
 

Cerimônia de entrega da Condecoração de Outono de 2022  
 

No dia 29 de janeiro, o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba Keiji HAMADA realizou, na Aliança 
Cultural Brasil-Japão do Paraná, em Londrina, a cerimônia de entrega da “Condecoração de Outono de 
2022 (4º ano da era Reiwa)”, com entrega da Comenda “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata” 
ao Sr. Toshihiko Tan e da Comenda “Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata” ao Sr. Kazumi Nemoto.  

 

Toshihiko Tan 

Além de ser um dos principais responsáveis pela fundação da Associação Cultural e Esportiva de 
Londrina, assumiu cargos como presidente, vice-presidente, diretor esportivo, diretor cultural, presidente do 
conselho dentro da entidade, auxiliando no planejamento de eventos culturais e no desenvolvimento de 
atividades esportivas e culturais, contribuindo para a preservação e divulgação da cultura japonesa na região.  

Também contribuiu para que Londrina firmasse o convênio de irmandade com a cidade de 
Nishinomiya, do Japão, bem como para a fundação da Associação de Intercâmbio Londrina-Nishinomiya, 
contribuindo para a divulgação de informações sobre o município japonês e para o fortalecimento dos laços 
entre as cidades-irmãs.  

Além disso, atuou como Vice-Presidente Regional Londrina da Associação Paranaense de Ex-
Bolsistas Brasil-Japão durante 16 anos, contribuindo para a divulgação de informação sobre intercâmbio 
para o Japão, bem como para as relações entre os dois países. 
 

 
Sr. Toshihiko Tan e Cônsul-Geral Hamada 

 

 
Sr. Toshihiko Tan, Cônsul-Geral Hamada e demais convidados 



 

Kazumi Nemoto 

Em 1987, fundou a Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Foz do Iguaçu (ACEFI) e 
tornou-se o primeiro presidente da entidade. Teve sucesso na aquisição do terreno, da construção do campo 
de beisebol e da estrutura física da associação, através da participação da entidade em eventos 
gastronômicos, nos quais apresenta pratos japoneses, contribuindo para a divulgação da culinária japonesa, 
bem como para a integração da comunidade nikkei da região. Também tem atuado durante 32 anos como 
diretor cultural da ACEFI, trabalhando tanto no desenvolvimento das atividades esportivas e de língua 
japonesa, como na realização de eventos culturais, contribuindo fortemente para a promoção da cultural 
nipônica e para o desenvolvimento da comunidade nikkei do município.  

Graças ao seu conhecimento sobre os pontos turísticos de Foz do Iguaçu e ao domínio de idiomas 
como espanhol, português e japonês, atua como intérprete para comitivas do governo japonês e empresas 
japonesas que visitam a cidade, contribuindo para o fortalecimento das relações amigáveis entre os dois 
países. 
 

 
Sr. Kazumi Nemoto e Cônsul-Geral Hamada 

 

 
Sr. Kazumi Nemoto, Cônsul-Geral Hamada e demais convidados 

 
 

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