
Palavras do Embaixador 
na cerimônia de Condecoração da Primavera de 2018 

(17 de setembro de 2018) 

 

Senhor Awazu, amigos e todos presentes, sejam 

bem-vindos à Embaixada do Japão. Em especial, 

gostaria de agradecer ao Senhor Awazu por ter vindo 

da Suíça, apesar da longa distância e de suas agendas 

apertadas. Hoje, sinto-me muito honrado em poder 

entregar ao Senhor Awazu a Condecoração da 

Primavera de 2018. 

 

Desta vez, na jurisdição da Embaixada, a 

Condecoração da Primavera de 2018 será entregue a 

três homenageados, e o Senhor Luiz Awazu Pereira da 

Silva, presente hoje, também será homenageado com a 

“Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço” 

 

Senhor Awazu, nascido como Sansei, que é a 

terceira geração nipo-brasileira, iniciou sua carreira 



como economista depois de concluir o curso de 

mestrado. Na década de 90, trabalhou no Japan Bank 

for Internacional Cooperation, atual Banco Japonês de 

Cooperação Internacional, e atuou como pesquisador 

visitante no Instituto de Política Monetária e Fiscal do 

Ministério das Finanças do Japão. Desde então, foi 

nomeado para vários cargos em organizações 

importantes, como Banco Mundial, Ministério da 

Fazenda do Brasil, Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão do Brasil e Banco Central 

do Brasil. Atualmente, está no cargo do 

Vice-Gerente-Geral no Banco de Compensações 

Internacionais. Precisamos destacar que, quando era 

diretor do Banco Central do Brasil, contribuía para o 

fortalecimento da relação econômica entre Japão e 

Brasil, através da cooperação informática e do 

intercâmbio com a Embaixada do Japão. Em 2014, na 

oportunidade da visita do Primeiro-ministro do Japão, 

Shinzo Abe, o Senhor Awazu, devido a suas 



contribuições, teve oportunidade de participar do 

encontro como uma das autoridades nipo-brasileiras do 

governo brasileiro. Assim, Senhor Awazu se dedicou 

plenamente na promoção dos diálogos entre os dois 

países no campo econômico, e contribuiu para 

melhorar o posicionamento dos descendentes de 

japoneses no Brasil. 

 

Gostaria de expressar novamente meu respeito às 

contribuições do Senhor Awazu e fazer sinceros votos 

de muita saúde e sucesso. E, na oportunidade, 

começando pela família e amigos, gostaria de 

agradecer e saudar a todos os envolvidos pela 

cooperação. 

 

Parabéns a todos! 


