
Cerimônia de outorga de Diplomas de Honra ao Mérito do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros do Japão em 2017 

 

Saudação do Embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada 

 

Boa tarde a todos,  

 

Eu sou Akira Yamada, o Embaixador do Japão no 

Brasil. Assumi o posto no dia 15 de agosto. 

 

É uma imensa alegria poder celebrar hoje a 

solenidade de outorga de Diplomas de Honra ao Mérito do 

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão com a 

presença de um grande número de pessoas. 

 

Desta vez, foram outorgados os Diplomas de Honra 

ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão 

para as quatro pessoas que contribuíram para a elevação 

social dos nikkeis ou a divulgação da cultura e da literatura 

do Japão. Essas pessoas são: o Sr. Minoru Takahashi, a Sra. 

Tae Suzuki, o Sr. Ogib Teixeira Carvalho Filho e o Sr. 

Mitsutoshi Akimoto. Hoje, em nome do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, outorgarei os diplomas e os 

prêmios para essas quatro pessoas.  

 

Minhas sinceras congratulações para os quatro 

outorgados. Gostaria de expressar também as felicitações 

para os familiares e os amigos. 



 

Agora, gostaria de apresentar as contribuições de 

cada um dos outorgados: 

 

O Sr. Takahashi contribuiu para a elevação social dos 

nikkeis como o vereador, o Vice-Prefeito e o Diretor da 

Associação dos Japoneses no Município de Guararapes do 

Estado de São Paulo. Podemos destacar o episódio em que 

deu empurrão para o então Presidente Kubitschek, que 

estava isolado por não ter conseguido obter o apoio das 

pessoas em relação à mudança da capital para Brasília, 

dizendo: “se for japonês, conseguirá produzir as verduras 

no cerrado”. Depois, ele recebeu o agradecimento do 

Presidente. Ele é uma pessoa muito dinâmica e sempre 

positiva. Essa atitude foi amplamente demonstrada na 

divulgação de beisebol e softbol. Até hoje, ele está 

promovendo as atividades da comunidade nikkei com 

desenvoltura como o Presidente do Clube dos Idosos da 

Associação Cultural Nipo-Brasileira de Brasília. 

 

Agora, a Professora Suzuki trabalhou ao longo dos 

quarenta anos na promoção do ensino da língua japonesa 

nas melhores universidades como a Universidade de São 

Paulo e a Universidade de Brasília. Definir a Professora 

Suzuki em uma palavra seria: “multitalentosa”. Ela tem um 

conhecimento profundo não só em relação à língua e 

literatura japonesa, mas, em relação à cultura japonesa 



em geral como culinária, cerâmica e caligrafia. Ela deu 

uma grande contribuição para promover uma ampla 

pesquisa sobre o Japão, que foi além da língua japonesa, 

aproveitando o seu talento. Além disso, ajudou na 

formação de muitos sucessores maravilhosos como a 

Professora Alice Joko, que está presente aqui hoje. Dos 

oito professores do curso de língua e literatura japonesa 

da Universidade de São Paulo, sete foram os alunos da 

Professora Suzuki. 

 

O Sr. Ogib foi o Presidente da Associação de ex-

Bolsistas no Japão em Brasília durante dez anos, e 

trabalhou para a promoção da bolsa de estudo no Japão e 

o fortalecimento da rede dos ex-bolsistas. O Sr. Ogib tem 

uma grande liderança. Podemos destacar a criação do 

Encontro Nacional com a participação das onze 

associações de ex-bolsistas espalhadas em todo o Brasil 

como um dos resultados obtidos pela grande confiança 

depositada nele por pessoas próximas e pela sua forte 

liderança. Além disso, mesmo depois de deixar de ser 

presidente, ainda está apoiando os líderes atuais da 

associação. 

 

Por último, o Sr. Akimoto contribuiu na Companhia 

de Promoção Agrícola Japão-Brasil (CAMPO) para a 

cooperação técnica nipo-brasileira e a promoção de 

compreensão mútua como o Diretor-Presidente do 



Programa para o Desenvolvimento dos Cerrados. E, como 

o Presidente da Confederação das Associações Nipo-

Brasileiras da Região Centro-Oeste do Brasil, contribuiu 

ativamente com sua liderança e dinamismo para a 

solenidade do centenário da imigração japonesa no Brasil 

em 2008. Além disso, contribuiu para a elevação social dos 

nikkeis da região, promovendo o fortalecimento da 

cooperação entre as associações nikkeis, não só de 

Brasília, mas, dos outros estados também. 

 

Imagino que as contribuições dos outorgados foram 

possíveis por causa do apoio e da cooperação de seus 

familiares. Gostaria de expressar a minha mais elevada 

estima para as contribuições dos quatro outorgados, e 

gostaria de expressar também a minha estima para os 

familiares. 

 

Muito obrigado.             


