
Consulado Geral do Japão em Manaus 

Realização da Data Nacional, o Aniversário do Imperador, 
 Cerimônia de Outorga do Diploma de Honra ao Mérito Ministro dos Negócios Estrangeiros, e 

Cerimônia de Outorga do Diploma de Honra ao Mérito Cônsul-Geral do Japão 

No dia 03 de dezembro, foi realizada no salão de festas do condomínio da Residência Oficial do Cônsul Geral do Japão em 
Manaus, a recepção em celebração ao aniversário de 80 anos de Sua Majestade o Imperador do Japão, que contou com a 
presença de cerca de 120 convidados. 

Após a execução dos hinos nacionais do Brasil e Japão com a colaboração da Banda de música da Polícia Militar do Estado 
do Amazonas, o cônsul-geral do Japão, Sr. Hajime Naganuma, proferiu um discurso cujos principais pontos estão 
relacionados a seguir: 

- Antes mesmo do Imperador do Japão nascer, iniciou-se a imigração do Japão para esta região. Os pioneiros continuaram 
a trabalhar incansavelmente, superando a difícil vida de desbravamento. A prosperidade da atual sociedade japonesa e o 
avanço das empresas japonesas no Brasil são graças aos esforços desses bravos guerreiros.   

- O Brasil, que tornou-se uma das potências econômicas mundiais,  sediará no ano de 2014 a Copa do Mundo e, em 2016, 
os Jogos Olímpicos, recebendo grande atenção no cenário mundial e com expectativas de maiores avanços.  Tendo em 
vista a promessa da Presidente Dilma Rousseff para a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, acredita 
que as relações econômicas com o Japão serão ainda mais fortalecidas.  Assim sendo, crê que o Japão, como velho e bom 
companheiro, continuará caminhando junto com o Brasil por todo este século 21.  

No evento, foi realizada uma demonstração de preparo de sushi e a presença da empresa Indústria Agrícola Tozan que, 
em seu stand, apresentou produtos como shoyu, sakês e cervejas, através dos quais se dedica a difundir a cultura 
japonesa no Brasil. Atualmente, a culinária japonesa é um “boom” internacional. Assim, foram degustados e muito 
apreciados pelos convidados. 

Na ocasião, foi realizada a Cerimônia de Outorga do Diploma de Honra ao Mérito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros 
para o Sr. Norikatsu Miyamoto e também a Cerimônia de Outorga do Diploma de Honra ao Mérito pelo Cônsul-Geral do 
Japão para a Sra. Masako Shishido.  

O Sr. Miyamoto ocupou vários cargos importantes, tais como: Presidente da Associação de Jovens, Presidente da 
Cooperativa Agrícola Mista e Presidente/ Vice-Presidente da Associação Comunitária Nipo-Brasileira, todas localizadas na 
Colônia Efigênio  Sales. Ele contribuiu no desenvolvimento e melhoria do meio ambiente da Colônia e teve participação no 
desenvolvimento da sociedade Nikkei desta região, auxiliando na harmonia entre a sociedade japonesa e brasileira, 
através dos negócios na Colônia.  

A Sra. Shishido foi nomeada Presidente e Presidente de Honra da Associação de Senhoras da Colônia Asahi. Ela contribuiu 
imensamente para manter viva a cultura japonesa, liderando os trabalhos preparativos e a comissão organizadora da 
Festa de Bom-Odori e de Ireisai (festa e cerimônia de homenagem aos mortos). Atualmente, continua orientando 
gerações mais novas, como principal membro da Associação de Senhoras, e empenha-se em manter a harmonia no 
relacionamento da região. 
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