
Outorga de Honraria da Primavera do 29º Ano da Era Heisei 
Mensagem do Cônsul-Geral 

 

Minhas sinceras congratulações ao sr. Masasuke Kuroki homenageado com a Outorga de 
Honrarias de Primavera do 29º Ano da Era Heisei e ao sr. Jo Tatsumi, ao sr. Guenji Yamazoe, à sra. 
Sonoko Yoshiyasu e ao sr. Nitsuo Tsukada,homenageados com a Outorga de Honrarias de 
Primavera do 29º Ano da Era Heisei para Estrangeiros. 
  

O senhor Masasuke Kuroki, como presidente da Associação Cultural e Esportiva 
Nipo-Brasileira de Atibaia, empenhou-se exaustivamente na construção da nova sede da 
associação. Além de contribuir expressivamente para a assistência social dos japoneses e 

nipo-descendentes da região, prestou valiosos serviços à difusão da língua japonesa. 
 

O senhor Jo Tatsumi, atuou longos anos como Desembargador do Superior Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo e, após encerrar suas atividades no STJ, dedicou-se para a melhoria 
do ambiente de aprendizado da Aliança Cultural Brasil-Japão, contribuindo para o 
engrandecimento da instituição como a maior escola especializada em língua e cultura japonesas 
das Américas Central e do Sul. Ademais, na área de Direito, cooperou para a compreensão mútua 
entre Japão e Brasil. 
 

O senhor Guenji Yamazoe contribuiu de forma consistente nos Projetos de Colaboração 
da JICA no Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

participando desde seus preparativos até o término, e aplicando as técnicas japonesas mais 
avançadas da área ambiental na região. Recentemente, também colaborou com seu 
conhecimento técnico e expertise na explanação sobre a madeira hinoki utilizada na fachada da 
Japan House São Paulo. 
 

A senhora Sonoko Yoshiyasu participou do Ikoi-no-sono desde o momento de sua 
fundação e, como assistente social, empenhou-se em cuidar dos imigrantes japoneses. E por meio 
de tantas outras atividades, contribuiu para o desenvolvimento da assistência social da 
comunidade nikkei. Criou cursos de cuidados com idosos voltados para voluntários e familiares. 
 

O senhor Nitsuo Tsukada, como Presidente do Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de 

Campinas, empenhou-se arduamente na construção do Ginásio Poliesportivo. Também contribuiu 
para a melhoria da assistência social da sociedade nipo-brasileira e dos japoneses residentes no 
Brasil. Através do intercâmbio de Cidades-Irmãs entre Campinas e a cidade de Gifu, no Japão, e a 
criação da “Feira Oriental”, contribuiu grandemente para as relações de amizade entre Japão e 
Brasil. 
 

Os esforços extraordinários e a integridade dos homenageados de hoje são reconhecidos 
amplamente como modelos na socidade nipo brasileira. Reitero o meu profundo respeito à valiosa 
contribuição durante longos anos desses cinco homenageados para o engrandecimento das 
relações de cooperação e amizade entre os dois países. Agradeço também aos familiares e amigos 
que apoiaram os homenageados. 

 
Agradeço a presença de todos os convidados, familiares e amigos, e parabenizo mais uma 

vez a homenagem de hoje.  


