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Cerimônia de Outorga de Condecorações – Primavera de 2017 

11 de julho de 2017, terça-feira 

Saudações do Embaixador Satoru Satoh 

 

 

Boa tarde a todos! 

Estou muito feliz em poder realizar esta cerimônia de 

outorga de condecorações com a presença de todos. 

Nesta ocasião, vamos agraciar duas pessoas.  A primeira é a 

professora Alice Tamie Joko, que será agraciada com a comenda 

“Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Roseta”, por ter 

contribuído para o ensino da língua japonesa no Brasil, para o 

intercâmbio acadêmico nipo-brasileiro e para a difusão da cultura 

japonesa. 

A outra pessoa agraciada é o senhor Kuniyoshi Takaki 

Yasunaga, que receberá a comenda “Ordem do Sol Nascente, 

Raios de Ouro e Prata”, por ter contribuído para a difusão da 

cultura japonesa no Brasil e para a boa reputação dos nipo-

brasileiros perante a sociedade brasileira. 

Ambos os agraciados são bem conhecidos entre as pessoas 

aqui presentes. Portanto, irei falar acerca dos méritos de cada um 

em breves palavras. 

A professora Alice Joko tem contribuído significativamente 

para a promoção do ensino da língua japonesa no Brasil, atuando 

no Centro de Estudos Japoneses da Universidade de São Paulo, no 

Instituto Midori da Associação de Intercâmbio Cultural Brasil-

Japão e na Universidade de Brasília. Graças a seus incansáveis 

esforços, recentemente, o CIL (Centro Interescolar de Línguas) de 
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Brasília também adotou o ensino de japonês, e o número de 

alunos vem aumentando.  

A professora desempenhou um papel crucial para o grande 

sucesso da assembleia da Associação Brasileira de Estudos 

Japoneses, que reuniu-se por duas vezes na Universidade de 

Brasília, em 2000 e 2005, com participantes não só do Brasil, mas 

também do Japão e dos Estados Unidos. Esses eventos 

contribuíram significativamente para a promoção da Associação e 

para o intercâmbio acadêmico nipo-brasileiro.  

Sempre com semblante alegre e atenciosa com as pessoas 

ao redor, a personalidade da professora foi um fator importante 

que permitiu alcançar expressivos resultados. Por isso, recebe a 

comenda “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Roseta”.  

Meus parabéns! 

O Sr. Kuniyoshi Takaki Yasunaga, quando atou como 

presidente da Federação das Associações Nipo-Brasileiras do 

Centro-Oeste (FEANBRA), contribuiu de sobremaneira para a 

difusão da cultura japonesa no Brasil e para a boa reputação dos 

nipo-brasileiros.  

Foi ele que planejou, pela primeira vez, o “Festival do Japão 

de Brasília”, visando apresentar a cultura japonesa no Distrito 

Federal, e o concretizou com os esforços de inúmeras pessoas. Na 

época, como não havia precedente na realização de um Festival 

do Japão em grande escala, a imprensa local noticiou com 

destaque. Por ter contribuído assim para a dinamização de Brasília, 

ele recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília.  

 E, em maio deste ano, em sua quinta edição, o Festival do 

Japão de Brasília contou com a participação de mais de 50 mil 

pessoas, tornando-se um dos eventos representativos do 

calendário de Brasília.  
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A imagem do Sr. Yasunaga trabalhando voluntariamente, 

estando sempre a frente e dando seu suor, somando-se a sua 

personalidade franca e afável, tem cativado muitos jovens, de 

forma que trata-se de um líder muito querido. Pela comenda 

“Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata”, meus parabéns! 

Reiterando minhas reverências aos méritos de ambos os 

agraciados, faço-lhes votos de muita saúde e felicidades. E, nesta 

oportunidade, agradecendo a todas as pessoas, principalmente 

seus familiares e amigos, que vieram apoiando e colaborando com 

ambos, dirijo-lhes minhas mais sinceras felicitações. 

 

 

 

 

 

 


