GOVERNO JAPONÊS FIRMOU CONTRATO DE DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE
CENTRO CULTURAL NA COLÔNIA JAPONESA DE FREI ROGÉRIO
No dia 5 de fevereiro de 2020, foi realizada a cerimônia de assinatura de contrato do Programa
KUSANONE de Assistência a Projetos Comunitários de Cultura (APC Cultural) para o “Projeto de
Construção do Centro Cultural da Colônia Japonesa de Frei Rogério” (valor da doação: US$82.068,00)
no Consulado Geral do Japão em Curitiba. 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
em geral.
O contrato foi assinado pelo Cônsul-Geral Interino, Sr. WAKAEDA Kazuu e o Presidente da
Associação Cultural Brasil Japão de Núcleo Celso Ramos, Sr. Yuji Kobayashi. A cerimônia contou ainda
com a presença do Prefeito de Frei Rogério, Sr. Jair da Silva Ribeiro, a Primeira Tesoureira da
Associação, Sra. Elzami Miwa Onaka, o Vice-Presidente da Associação Catarinense de Kendo, Sr.
Fabricio Giovani Bonassa, e os membros da Comissão de Manutenção do Parque Sakura, Sr. Fumio
Honda e Sr. Hirotaka Onaka, e a Sra. Kashiko Onaka representando a comunidade local.
O Prefeito Ribeiro agradeceu ao Governo Japonês pela ajuda prestada à Associação e lembrou
que a comunidade japonesa local foi fundada com ajuda do Japão. Já o Presidente Kobayashi agradeceu
profundamente pela doação e informou que o novo espaço será de suma importância para o
desenvolvimento das atividades da Associação, assim como, para o crescimento da comunidade local.
A Associação foi criada em 1964 com a finalidade de atentar a todos os cidadãos da região. Seus
objetivos são intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, assim como, disseminação da cultura visando
o desenvolvimento e melhoria social. A Associação também visa o desenvolvimento turístico da região,
sendo a realizadora do maior evento cultural da região o “Sakura Matsuri” que recebe mais de 3 mil
visitantes por edição.
O novo espaço, que substituirá o atual dojo, servirá para uma maior difusão da cultura japonesa
entre os associados e a comunidade local, tornando-se um espaço onde todos possam ter acesso a
diversas atividades esportivas e culturais, aumentando o interesse e o conhecimento sobre o Japão e
fortalecendo a amizade entre os dois países.
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