
 
 

 

Cerimônia de Doação de Tatames e Uniformes de Judô para a Federação 
Paranaense de Judô 

-Medalhista de Ouro, INOUE Kosei e seu grupo JUDOs cooperaram- 
 
     Foi realizada no dia 27 de agosto, na sede da Federação Paranaense de Judô, uma cerimônia 
de doação de tatames e kimonos de judô enviados do Japão. 
     Os equipamentos foram doados pela organização sem fins lucrativos "JUDOs", presidido por 
INOUE Kosei, medalhista de ouro no judô dos Jogos Olímpicos de Sydney. O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros do Japão e o Consulado Geral do Japão em Curitiba colaboraram na intermediação entre 
a JUDOs e a Federação, e nos trâmites aduaneiros.  
     Pela situação de pandemia, o número de participantes da cerimônia foi limitado a cerca de 20. 
Entre eles, o Cônsul-Geral TAKAGI Masahiro expressou sua gratidão ao Sr. INOUE e à JUDOs, e 
disse: "Ansioso pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio no próximo ano, espero que esta 
doação sirva para desenvolver ainda mais o judô no Paraná e no Brasil, bem como para fortalecer os 
laços de amizade entre Brasil e Japão”. O Sr. Emilio Trautwein, Secretario de Esportes da Prefeitura de 
Curitiba, comentou que estava profundamente grato pela doação e gostaria de desenvolver ainda mais 
o judô brasileiro desde a Prefeitura de Curitiba, abordando o importante papel que o judô desempenha 
na formação do caráter dos jovens. O Sr. Luiz Iwashita, Presidente da Federação Paranaense de Judô, 
afirmou: “Estou profundamente agradecido por receber tatames e uniformes genuínos do Japão que 
não estão disponíveis no Brasil. É como um sonho feito realidade. Gostaria de aprimorar ainda mais o 
judô local, que tem crescido passo a passo ao longo dos muitos anos”. 
 Os tatames já foram instalados na Associação de Judô Iwashita, onde fica a sede da Federação, e os 
uniformes de judô serão distribuídos para crianças de bairros com recursos limitados. 
 

 
Atletas praticando no dojo onde os tatames doados estão instalados 



 

 

Cônsul-Geral TAKAGI entrega kimono 
 

 
Atletas e autoridades que participaram da Cerimônia 

 

 
Duas atletas, a mais nova com o kimono doado 

 


