
Palavras do Embaixador 
na cerimônia de condecoração de 2018 

19 de setembro 

 

Boa tarde a todos!  

Tenho a satisfação de poder realizar esta 

cerimônia de condecoração da primavera do 2018, em 

que comemoramos os 110 anos da imigração japonesa 

no Brasil. Sinto-me honrado de outorgar as 

condecorações hoje.   

Desta vez, na jurisdição da Embaixada, três 

pessoas serão agraciados.  Hoje, serão entregues a 

“Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e de Prata” ao 

Sr. Takeshi Miura e a “Ordem do Sol Nascente, Raios 

de Prata” ao Sr. Juniti Hayakawa. Gostaria de informar 

que o Sr. Luiz Awazu Pereira da Silva, Vice Gerente 

Geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS) 

na Suíça, que infelizmente não está presente hoje 

devido a sua agenda corrida, também será condecorado 

com a “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com 



Laço”. O Sr. Awazu ocupou vários cargos importantes 

em organizações internacionais e contribuiu para a 

promoção do diálogo entre Japão e Brasil.  
 

Agora, gostaria de apresentar as contribuições dos 

agraciados presentes hoje. 
    

O Senhor Takeshi Miura é um grande mestre de 

Judô e ganhou diversas vezes medalhas de ouro em 

torneios nacionais e na competição dos jogos 

Pan-Americanos, representando o judô brasileiro. Sr. 

Miura, como professor, tem ensinado o judô para mais 

de 10 mil alunos no "Judô Miura" fundado por ele, 

contribuindo a divulgação do judô. Além disso, sua 

contribuição não se limitou ao judô, mas também na 

disseminação dos valores japoneses e do espírito das 

artes marciais japonesas para o desenvolvimento 

saudável dos jovens, resultando no aprofundamento 

das relações entre Japão e Brasil. Em reconhecimento 

as suas contribuições, outorgo hoje a “Ordem do Sol 



Nascente, Raios de Ouro e de Prata”. 

 

O Sr. Juniti Hayakawa se dedicou a agricultura, 

principalmente na produção de café e algodão, e ao 

mesmo tempo, participando das atividades do grupo de 

jovens, contribuiu muito para as atividades e melhoria 

da qualidade de vida da comunidade rural. O 

Sr.Hayakawa contribuiu também para o estreitamento 

da relação entre as sociedades brasileira e nikkei no 

local, em especial, através das atividades para a 

difusão da cultura japonesa. E atuou como presidente 

da Associação Cultural Rural de Alexandre Gusmão 

por 14 anos. Além disso, sua iniciativa de construir um 

campo de beisebol para o crescimento saudável dos 

jovens recebeu grande apreciação, resultando na 

dinamização da associação nipo-brasileira local. O Sr. 

Hayakawa atuou também como um membro do 

conselho da Associação da Casa do Estudante 

Nipo-Brasileiro de Brasília para melhoria da educação 



estudantil. Em reconhecimento das suas contribuições, 

outorgo hoje A Ordem do Sol Nascente, Raios de 

Prata. 

 

Mais uma vez, gostaria de externar meu respeito 

aos agraciados e fazer votos de mais sucesso e 

felicidade. Nesta oportunidade, parabenizo e agradeço 

aos condecorados, seus familiares, seus amigos e todos 

os colaboradores. 

 

 Muito obrigado. 


