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Embaixada do Japão no Brasil (02 condecorados) 

〈Condecoração aos japoneses〉 

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração  Nacionalidade 

Komasi Taira 89 Taguatinga 

DF 

 

A Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro e Prata 

Japonesa 

(Principais funções exercidas) 

Ex-presidente da Sociedade Cultural Nipo-Brasileira de Brasília 

Ex-presidente da Associação Cultural Esportiva e Recreativa Nipo-Brasileira do Distrito 

Federal 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

Nascido em Matão, no estado de São Paulo, mudou-se para Brasília em 1960 e 

contribuiu para a melhoria do status do povo japonês, servindo na área de construção 

civil. Desde 1983, dedicou-se como membro da diretoria da Sociedade Cultural Nipo-

Brasileira de Brasília e tem sido uma peça fundamental na gestão da Sociedade por mais 

de 25 anos. Para a reconstrução do estabelecimento devido à deterioração, forneceu 

materiais de construção e liderou para estabelecer as instalações esportivas e escolas de 

língua japonesa, reanimando as atividades da Sociedade. Além disso, como presidente da 

Sociedade, realizou undoukais (gincanas esportivas japonesas), festivais de Yakisoba 

tradicional entre outros eventos e contribuiu para a difusão da cultura japonesa, o 

intercâmbio cultural e a promoção do entendimento mútuo entre o Brasil e o Japão em 

Brasília. Ademais, como presidente da Associação Cultural Esportiva e Recreativa Nipo-

Brasileira do DF, organizou torneios de softbol que transcenderam as fronteiras entre os 

descendentes e não-descendentes japoneses, contribuindo para o fortalecimento das 

atividades de intercâmbio Brasil-Japão em Brasília. 

 

 

〈Condecoração aos estrangeiros〉 

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração Nacionalidade 

Junji Abe 79 Mogi das Cruzes 

SP 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro com Laço 

Brasileira 

(Principais funções exercidas) 

Ex-prefeito de Mogi das Cruzes 

Ex-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão 

Ex-deputado federal  

 

(Principais Fatos Meritórios) 

 Assumindo dois mandatos desde 2001, num total de 8 anos, serviu como prefeito de 

Mogi das Cruzes no estado de São Paulo. De 2011 a 2015 e de 2018 a 2019, pelo período 

total de 5 anos, foi deputado federal, contribuindo para o fortalecimento e promoção das 

relações Brasil-Japão como um dos poucos representantes políticos nikkeis. Em 

particular, quando o então primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe visitou o Brasil em 

agosto de 2014, atuou como coordenador dos eventos relacionados aos nikkeis e, por meio 

desta visita, reafirmou que a existência da sociedade nikkei é indispensável nas relações 

Brasil-Japão.  

Além disso, por ocasião do 100º aniversário da imigração japonesa no Brasil em 2008, o 

então prefeito de Mogi das Cruzes planejou vários eventos e animou as cerimônias 

comemorativas. Especificamente, se empenhou na construção do “Parque Centenário da 

Imigração Japonesa” dessa cidade, que se tornou um símbolo das relações bilaterais 

amistosas, contribuindo imensamente para a promoção da amizade entre o Brasil e o 

Japão.  
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Consulado-Geral do Japão em São Paulo（05 condecorados） 

〈Condecoração aos japoneses〉 
Nome Idade Endereço Grau de 

Condecoração 

Nacionalidade 

Toshiaki 
Yamamura 

79 Registro 

SP 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro e Prata 

Japonesa 

(Principais funções exercidas) 

Presidente da União Cultural e Esportiva Sudoeste 

Presidente da Federação das Entidades Nikkeys do Vale do Ribeira 

Ex-Presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

Como Presidente da União Cultural e Esportiva Sudoeste, fortaleceu a solidariedade 

entre as associações nipo-brasileiras localizadas na região sudoeste do Estado de São 

Paulo, dedicando-se à revitalização de cada uma das associações. Ajudou a resolver as 

questões que as associações da Federação possuíam, construindo formas de auxílio para 

que cada uma pudesse melhorar as suas  estruturas e ampliar os seus eventos, além 

de, distribuir e ajustar os eventos das associações de forma planejada, criando uma 

estrutura para que a Federação pudesse colaborar. Ainda, em 2006, fundou Federação 

das Entidades Nikkeys do Vale do Ribeira, contribuindo para a revitalização das 

atividades das associações nipo-brasileiras da região. Além disso, por ocasião de sua 

atuação como presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, dedicou-

se à construção de sua sede em estilo japonês, onde promoveu atividades culturais 

japonesas como, aulas de língua japonesa, taiko, danças, contribuindo para a difusão 

da língua e da cultura japonesa. 

 

 

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração Nacionalidade 

Hidenori Sakao 89 São Paulo 

SP 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro e Prata 

Japonesa 

(Principais funções exercidas) 

Letrista e compositor  

Ex-assessor cultural do Consulado Geral do Japão em São Paulo 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

Após emigrar para o Brasil em 1956, trabalhou no Departamento de Assuntos 

Culturais e de Imprensa do Consulado Geral do Japão em São Paulo, além de ser 

especialista em música brasileira, letrista e compositor. Atuou também na rádio e na 

televisão e proferiu palestras, contribuindo para a promoção do intercâmbio cultural e a 

compreensão mútua entre o Japão e o Brasil através da música. Como funcionário do 

Consulado, na ocasião da visita do então Príncipe Herdeiro Naruhito ao Brasil em 1982, 

apresentou a música popular brasileira e tocou choro. Além disso, durante a visita da 

Esquadra de Treinamento da Força Marítima de Autodefesa do Japão, atuou como oficial 

de ligação no porto de Santos. 
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〈Condecoração aos estrangeiros〉 

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração Nacionalidade 

Paulo 

Yokota 

82 São Paulo 

SP 

Ordem do Sol Nascente, 

Raios de Ouro com Laço 

Brasileira 

(Principais funções exercidas) 

Ex-diretor do Banco Central do Brasil 

Ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Ex-

presidente da Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

Foi Diretor do Banco Central do Brasil e Presidente do INCRA – Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde entre outras atuações recebeu 

Delegações Econômicas japonesas, contribuindo grandemente para o 

fortalecimento das relações econômicas entre o Japão e o Brasil, e ajudou na solução 

dos problemas de regularização das terras de agricultores japoneses em todo o 

Brasil. Além disso, como Presidente e Presidente do Conselho Deliberativo da 

Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz, iniciou o plano de 

modernização do Hospital Santa Cruz e, em 10 anos, concretizou a modernização 

do Hospital. 

 

 

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração Nacionalidade 

Sadao 

Kayano 

86 São Paulo 

SP 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro e Prata 

Brasileira 

(Principais funções exercidas) 

Ex-Presidente do Nippon Country Club 

Ex-Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência 

Social  

 

(Principais Fatos Meritórios) 

Como Presidente do Nippon Country Club, ativou as atividades esportivas e 

socioculturais do clube, contribuindo para a melhoria da assistência à comunidade 

nipo-brasileira, difusão da cultura japonesa, integração com a sociedade brasileira 

e a promoção do intercâmbio entre o Japão e o Brasil. Empenhou-se com vigor para 

a modernização e a ampliação das instalações que possibilitou o aumento das 

atividades para os associados, fazendo com que o clube se desenvolvesse como uma 

entidade nikkei aberta para toda a sociedade brasileira. Ainda, quando ocupou o 

cargo de Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de 

Assistência Social, tomou a iniciativa voltada para adaptar o prédio às normas de 

segurança, contribuindo para a melhoria do ambiente a fim de que os associados 

pudessem utilizá-lo com tranquilidade. 
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Nome Idade Endereço Grau de 

Condecoração 

Nacionalidade 

Toshio Koketsu 80 Presidente 

Prudente 

SP 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro e Prata 

Brasileira 

(Principais funções exercidas) 

Presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira da Alta Sorocabana 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

 Desde que foi eleito Presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira da Alta 

Sorocabana em 2007 até os dias de hoje, sob a sua liderança, contribuiu para a 

revitalização das associações nipo-brasileiras na região e o fortalecimento das relações 

entre as entidades nikkeis. Ao concluir ser indispensável a criação de líderes jovens para 

o desenvolvimento da comunidade nikkei e a preservação da cultura japonesa, criou a 

Departamento de Jovens da Federação em 2012, concedendo apoio às atividades dos 

jovens da região. Ainda, por ocasião do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, 

dedicou-se como Presidente da Comissão Organizadora do Centenário da Imigração 

Japonesa de Presidente Prudente, conduzindo ao sucesso diversos eventos referentes às 

comemorações do Centenário, como a revitalização da Praça das Cerejeiras.  Ainda, 

realizou cursos de haikai em eventos e escolas locais, contribuindo para a difusão da 

cultura japonesa por esse meio. 

 

Consulado-Geral do Japão em Curitiba（02 condecorados） 

〈Condecoração aos japoneses〉 

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração Nacionalidade 

Hirofumi 

Nakagiri  

73 Curitiba 

PR 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

prata 

Brasileira 

(Naturalizado) 

(Principais funções exercidas) 

Presidente da CCM do Brasil 

Vice-Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

Conhecido como um dos maiores empresários nikkeis de todo território nacional, vem 

contribuindo fortemente para a economia no Estado do Paraná. Atua em ações sociais, 

nas quais é reconhecido não somente pela comunidade nikkei da região, mas também 

pelo governo e pela população em geral, contribuindo durante longos anos para a 

promoção do status dos japoneses e nikkeis. Atende voluntariamente os representantes 

de empresas japonesas que visitam o Paraná, colaborando para a expansão econômica 

e o fortalecimento das relações amigáveis entre Brasil e Japão. Além disso, participa 

ativamente das atividades da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná 

há mais de 40 anos e também vem dando suporte como vice-presidente da mesma há 

mais de 10 anos. 
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〈Condecoração aos estrangeiros〉 

Nome Idade Endereço Grau de 

Condecoração 

Nacionalidade 

Eduardo Temiziro 

Suzuki 

74 Maringá  

PR 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro e Prata 

Brasileira 

(Principais funções exercidas) 

Ex-Presidente da Associação Cultural e Esportiva de Maringá 

Ex-Presidente do Centro Cultural e Social São Francisco Xavier 

Presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

É o atual presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, que integra 

aproximadamente 50 associações paranaenses, e vem contribuindo para a 

promoção da cultura japonesa e entendimento mútuo entre Brasil e Japão. Foi 

Presidente da Associação Cultural e Esportiva de Maringá, na qual além de 

promover a cultura japonesa através das atividades culturais e esportivas, também 

contribuiu para o aumento do número de jovens na Associação com a criação de 

departamentos como o taiko e o yosakoi soran, criando um ambiente com mais 

energia e alegria. Além disso, também foi presidente do Centro Cultural e Social 

São Francisco Xavier, um Centro de origem nikkei muito conhecido pela 

comunidade, e contribuiu para a promoção do status dos nikkeis. 

 

 

Consulado-Geral do Japão em Manaus (02 condecorados） 

〈Condecoração aos japoneses〉   

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração Nacionalidade 

Mieko Otani 70 Iranduba 

AM 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

prata 

Japonesa 

(Principais funções exercidas) 

Ex-presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Caldeirão 

Consultora do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Caldeirão 

 

 (Principais Fatos Meritórios) 

A agraciada contribuiu sobremaneira para o estabelecimento da primeira escola 

de ensino fundamental e do primeiro posto de saúde no distrito de Caldeirão, 

município de Iranduba. Para isso, pleiteou por vários anos, junto à prefeitura 

local, de maneira enérgica e incansável, além de doar parte do terreno para a 

referida construção. Negociou também, a pavimentação de cerca de 10 km de 

estrada que liga Caldeirão a outros municípios, melhorando consideravelmente o 

transporte de pessoas e produtos agrícolas, além de conseguir a gratuidade no 

valor do transporte de balsa para Manaus (sem vírgula) aos residentes japoneses 

da colônia Asahi. Após a piora na segurança pública, devido à abertura da Ponte 

Rio Negro, a condecorada novamente doou seu terreno e financiou parte da 

construção de um posto de patrulhamento da Policia Militar do Amazonas, 

contribuindo para restabelecer a segurança no local. Desta forma, por muitas 

décadas, tem contribuído para o bem estar da comunidade de Caldeirão, cujos 

moradores entorno têm grande reconhecimento e gratidão. 
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〈Condecoração aos estrangeiros〉 

Nome Idade Endereço Grau de Condecoração Nacionalidade 

Tetsuo Yamane 

 

93 Manaus 

AM 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios de 

Ouro com Roesta 

Brasileira 

(Principais funções exercidas) 

Ex-Coordenador do Departamento de Biologia Molecular, do CBA (Centro de 

Biotecnologia da Amazônia) 

Professor visitante do Laboratório de Farmacologia e Medicina Experimental da 

Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA (Universidade do Estado do 

Amazonas) 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

O agraciado realizou pesquisas avançadas na área de biologia molecular por longo 

tempo nos EUA, com sucesso. Decidiu retornar ao país de origem e, no Brasil, 

dedicou metade da sua vida na pesquisa de aproveitamento da natureza 

amazônica de forma sustentável, o que pode ser considerado um tesouro da 

humanidade. Entre as suas atividades, destaca-se a promoção do intercâmbio 

humano, trazendo cientistas japoneses ao Brasil e enviando pesquisadores 

brasileiros ao Japão, financiando tudo por conta própria, o qual resultou no 

fortalecimento da relação acadêmica entre ambos os países. E com isso, houve o 

intercâmbio de tecnologias e conhecimentos japoneses, além de viabilizar aos 

japoneses a realização de diversas pesquisas na Amazônia. Ainda, o condecorado 

tem promovido projetos de reciclagem e aplicação de recursos renováveis, incluindo 

a educação ambiental, fazendo com que os amazonenses também conheçam as 

ideias e práticas do Japão. 

 

 

Consulado do Japão em Belém（01 condecorado） 

〈Condecoração aos estrangeiros〉 

Nome Idade Endereço Grau de 

Condecoração 

Nacionalidade 

Zildêni Falcão de 

Oliveira 

79 São Luís 

MA 

Ordem do Sol 

Nascente, Raios 

de Ouro e Prata 

Brasileira 

(Principais funções exercidas) 

Presidente do Grupo Zildêni Falcão 

 

(Principais Fatos Meritórios) 

Como presidente do Grupo Zildêni Falcão atuou efetivamente na divulgação 

de notícias relacionadas ao Japão junto à rede de televisão pertencente ao seu 

grupo empresarial,  o que possibilitou o aumento da divulgação sobre o Japão no 

estado do Maranhão, além de contribuir grandemente para o fortalecimento da 

relação entre os dois países. Destaca-se ainda o seu apoio às várias atividades 

em conjunto com os imigrantes japoneses. 

    

 


