
 

Assinatura de Contrato de Doação com a Prefeitura de Assaí – PR 

 

Foi realizada, no dia nove de fevereiro de 2022, de forma online, a Cerimônia de Assinatura do 

Contrato de Doação entre o Consulado Geral do Japão em Curitiba e a Prefeitura Municipal de Assaí, 

referente ao Projeto de Montagem do Espaço Interativo do Memorial da Imigração Japonesa.  

A doação, na quantia de US$20.247,00, será realizada através do Programa de Assistência a 

Projetos Comunitários Culturais – APCC/KUSANONE BUNKA que faz parte do ODA (Assistência Oficial 

de Desenvolvimento) do Governo Japonês, com o intuito de promover atividades culturais, de alta 

educação e na preservação de patrimônios culturais nos países em desenvolvimento.  

O Projeto de Montagem do Espaço Interativo do Memorial da Imigração Japonesa, que será 

realizado no Castelo de Assaí, visa divulgar a cultura japonesa através de diversas atividades ofertadas 

de forma gratuita para os moradores e visitantes da cidade, assim como auxiliar no fortalecimento do 

turismo local. Com a doação do Governo Japonês serão adquiridos diversos equipamentos para a 

montagem do Espaço e a previsão de conclusão do Projeto é de seis meses.  

Na Cerimônia, estiveram presentes os representantes da Prefeitura de Assaí, entre eles o Prefeito 

Michel Ângelo Bomtempo e a Secretária Municipal de Educação Josiane Santana Cheffer, a Ex-Vice-

Prefeita de Assaí Inês Koguissi, assim como o Cônsul-Geral Keiji HAMADA.  

Na ocasião, o Cônsul-Geral manifestou sua alegria em poder assinar o Contrato em um ano 

comemorativo para a comunidade nikkei local. Desejou também que os equipamentos que serão 

adquiridos sejam utilizados em todo o seu potencial e que ajudem no desenvolvimento do turismo local 

e na compreensão da história da imigração japonesa. Para finalizar, proferiu sobre seu desejo de visitar 

a cidade de Assaí para conhecer pessoalmente não somente o Prefeito, mas também a comunidade 

local e o Castelo de Assaí.  

Já o Prefeito Bomtempo agradeceu pela aprovação do Projeto, que era um desejo de muitos anos, 

e salientou a importância que os equipamentos terão nas atividades a serem realizadas no Castelo de 

Assaí, bem como agradeceu a colaboração de todos os envolvidos. Para finalizar, manifestou seu desejo 

em receber o Cônsul-Geral na cidade em um futuro próximo.  

Após a assinatura do Contrato os participantes conversaram entre si e se despediram com a 

esperança de poderem se encontrar na entrega dos equipamentos.  

 

Maiores Informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba 

Setor Cultural 

cultura@c1.mofa.go.jp / 41-3322-4919 

 

*Segue Imagens da Cerimônia na página seguinte.  
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Participantes da Cerimônia 

 

 
Cônsul-Geral e Prefeito após a assinatura do Contrato 

 
 

 


