
 
 

CÔNSUL GERAL DO JAPÃO EM CURITIBA PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO DE 

SALÃO MULTIUSO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE 

APUCARANA 

 

No dia 9 de março, o Cônsul Geral Hajime Kimura participou da Cerimônia de Inauguração do 

ESPAÇO CULTURAL NIPO-BRASILEIRO situado junto à Escola Nipo-brasileira de Apucarana. O 

salão foi construído com ajuda do Governo Japonês, que firmou contrato de doação com a Associação 

Cultural e Esportiva de Apucarana, em 19 de fevereiro de 2018. A doação foi feita através do 

Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Cultura – APC Cultural / KUSANONE Cultural, 

e disponibilizou R$ 288.456,00 para o Projeto. Os recursos da presente doação provêm da 

contribuição tributária do povo japonês, como prova de amizade do Japão pelos nikkeis do Brasil e 

pelo povo brasileiro. 

A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana – ACEA foi fundada em 1967, com o intuito 

de manter e divulgar a cultura japonesa entre os descendentes da região, e também auxiliar os 

descendentes que iam para o Japão e de lá retornavam. Desde 1990 a Associação realiza 

anualmente o Sakura Matsuri, hoje já no calendário oficial da cidade, que recebe anualmente em 

torno de 30mil pessoas.  

O salão tem 438,45 metros quadrados e possui um amplo salão multiuso (375,69m2), banheiros 

masculinos e femininos. O objetivo é utilizar o local para as atividades da escola de japonês, 

disponibilizando aulas de culinária, ikebana (arranjos florais), origami, shodo (escrita com pincel) para 

os alunos e também para o público geral, assim como a realização de eventos de diversos formatos 

com o intuito de divulgar a Cultura Japonesa na cidade.  

A Cerimônia contou com a presença de diversas autoridades locais, entre elas o Prefeito de 

Apucarana, Sr. Sebastião Ferreira Martins Júnior, a Sra. Akemi Nishimori, representando o Deputado 

Federal Luiz Nishimori, Sr. Eduardo Suzuki, Presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, 

representando o Presidente da ACEA, estava presente o Sr. Satio Kayukawa, Presidente do Conselho 

Deliberativo da Associação, entre outros membros representantes do Governo Municipal, do 30º 

Batalhão de Infantaria Mecanizado, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal entre outras 

autoridades. 

Os presentes puderem conhecer as novas instalações e apreciar as apresentações do Coral 

Sakura da ACEA e dos alunos da escola de japonês que apresentaram uma música em coral e 

tocaram os tradicionais tambores japoneses.  

 

Maiores informações:  

Consulado Geral do Japão em Curitiba 

Setor Cultural 

cultura@c1.mofa.go.jp 

41-3322-4919 

 

(Segue Fotos)  
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Estrutura Antiga (à esquerda) 

 

 
Da esquerda para direita: Prefeito Júnior,  

Sr. Kayukawa, Profa. Akemi Tanaka e  

Cônsul Geral 

 

 

 
Visualização Geral do Salão 

 

 
Placa Comemorativa 

 

 

 
Novo Salão 

 

 
Autoridades presentes na Inauguração 

 

 

  
Público Presente 

 

 
Apresentação de Taiko pelo alunos 



 

 
Apresentação do Coral Sakura 

 

 
Apresentação Alunos da Escola Nipo-Brasileira 

 

 


