
Condecorados de Outono 2018 pelo governo japonês 
Homenagem aos condecorados da regional de São Paulo do Consulado Geral do Japão 

 Roberto Yoshihiro Nishio (75 anos) 
Kyokujitsu Soukousho / Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata 
- Presidente do Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social 
- Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social 
Além de apoiar as atividades das entidades nikkeis frente ao Instituto Brasil-Japão de Integração 
Cultural e Social, está empenhado em preservar o importante acervo do Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. 
Como presidente da Fundação Kunito Miyasaka esforça-se para apoiar as associações nikkeis e para 
desenvolver o intercâmbio nipo-brasileiro. 
 

 Masahiko Sadakata (76 anos) 
Kyokujitsu Soukousho / Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata 
- Ex-presidente da Yakult S.A. Indústria e Comércio 
- Ex-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil 
Veio do Japão como um dos membros fundadores da Yakult do Brasil, vencendo obstáculos legais e 
culturais para estabelecer a empresa, colaborando para a valorização da imagem corporativa 
japonesa. Como presidente da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, deu suporte 
para empresas japonesas se instalarem no país, impulsionando o intercâmbio econômico nipo-
brasileiro. Além disso, contribuiu para o fortalecimento do intercâmbio nipo-brasileiro captando 
recursos para o transporte do bonde que a cidade de Nagasaki doou para a cidade de Santos, 
iniciando a escola de beisebol de Ibiúna, etc. 
 

 Mitsuo Motoyama (89 anos) 
Kyokujitsu Soukousho / Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata 
- Ex-presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba 
- Ex-presidente da Federação das Associações Nipo-Brasileiras da Noroeste 
Contribuiu para a divulgação da língua e cultura japonesa na cidade de Araçatuba, fundando a 
escola modelo de japonês e formando o grupo de taiko. Promoveu o fortalecimento das entidades 
nikkeis da região Noroeste. Contribuiu para a saúde e intercâmbio da sociedade nikkei local através 
do beisebol e softbol. 
 

 Chiaki Ishii (77 anos) 
Kyokujitsu Tankousho / Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata 
- Judoca e proprietário de academia de judô 
Primeiro medalhista olímpico de judô do Brasil, contribuindo para a popularização deste esporte 
japonês neste país. Após se aposentar como esportista, dedicou-se à formação de judocas na 
própria academia e como treinador da Federação Paulista de Judô. 
 

 Kasuyti Iuahara (85 anos) 
Kyokujitsu Tankousho / Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata 
- Ex-presidente da Associação Cultural Suzanense 
- Ex-presidente do Conselho Deliberativo do ACEAS 
- Ex-diretor do Enkyo de São Paulo 
Como diretor do Enkyo e presidente da comissão administrativa do Ipelândia Home, contribuiu 
para a assistência e melhoria da qualidade de vida dos idosos nikkeis. Colaborou para o 
desenvolvimento do intercâmbio nipo-brasileiro através da realização de eventos e ensino da língua 
japonesa. 


