
Homenageados com o Diploma de Honra ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros do 

Japão do 30°Ano da Era Heisei 

 

Os Homenageados com o Diploma de Honra ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros 

do Japão do 30°Ano da Era Heisei(Jurisdição do Consulado Geral do Japão em Manaus) foi 

decidido como segue: 

 

Nome: Sr. Mutsuo Kanehira Sato (Brasileiro) 

Cargo: Ex-Presidente da Associação Comunitária Nipo-Brasileira Efigênio da Sales 

Endereço: Estado do Amazonas, cidade de Manaus 

Principais fatos meritórios: O Sr. Sato, desde 2012 assumiu por 6 anos o cargo de Presidente da Associação 

Comunitária Nipo-Brasileira Efigênio de Sales, liderando a realização de eventos da mesma. Em especial, na 

área do esporte, contribuiu para o desenvolvimento dos jovens através do Baseball e Softball bem como 

interagir ativamente com a comunidade local. Além disso, assumiu responsabilidade importante, que 

solucionou atrvés da reconciliação a questão de preocupação com a ação judicial em 2017 como Presidente da 

Cooperativa Agrícola Efigênio de Sales, contribuindo assim para promover o entendimento mútuo entre o 

Japão e Brasil.   

 

Nome: Koyo Takeda (Japonês) 

Cargo: Presidente do Grupo SB (SB Comércio Ltda.) 

Endereço: Estado do Amazonas, cidade de Manaus 

Principais fatos meritórios: O Sr. Takeda, como empresário no Brasil, desempenhou para os benefícios da 

promoção da cultura japonesa e bem-estar dos seus compatriotas. Como o Diretor da Câmara de Comercio e 

Industria Nipo-Brasileira do Amazonas e o Presidente do Conselho do Manaus Country Club, ao longo dos 

anos ofereceu suporte aos expatriados de empresas japonesas e seus familiares, contribuindo, assim, para a 

promoção de intercâmbios econômicos entre o Japão e Brasil. Além disso, assumiu cargos importantes na 

Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental e, mesmo após deixando a posição, não dispensa fazer as 

doações em vários eventos, apoiando a divulgação da Cultura Japonesa na região. 

Nome: Hiromi Hashimoto (Japonês) 

Cargo: Presidente da Associação Cultural Sol Nascente 

Endereço: Estado do Amazonas, cidade de Manaus 

 

Principais fatos meritórios:O Sr. Hashimoto assumiu o cargo de Presidente da Associação Cultural Sol 

Nascente no total 5 períodos de gestão, durante 10 anos. Dedicou para realizar os eventos e trabalhou como 

o responsável da mesma. Em especial, estabeleceu o Culto em Homenagem Póstuma Simbólica aos 

Imigrantes Falecidos e o Festival de Bon-Odori como principais eventos anuais da comunidade, contribuindo 

para a compreensão mútua. Além disso, como sonho de muitos anos dos imigrantes, com relação a Ponte Rio-

Negro que liga Manaus – Iranduba (8Km de distância), como representante local, continuou solicitando a 

petição na Assembleia do Estado do Amazonas e, em 2011 alcançou o início da construção, contribuiu para 

melhoria consideravel da condição de vida dos moradores da região. 

 

 


