GOVERNO JAPONÊS ENTREGA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO
CULTURAL NA COLÔNIA JAPONESA DE FREI ROGÉRIO
No Dia 11 de março de 2022, o Cônsul-Geral HAMADA Keiji particiou da cerimônia de entrega do
“Projeto de Construção do Centro Cultural da Colônia Japonesa de Frei Rogério” em Santa Catarina. Na
ocasião estiveram presentes o Prefeito de Frei Rogério, Jair da Silva Ribeiro, a vereadora Mareli
Gonçalvez, representando a Câmara, vereadora Miwa Onaka, o vereador Gelson Lemes, o Presidente
da Associação Cultural Brasil Japão de Núcleo Celso Ramos Yuji Kobayashi, entre outras autorides e
membros da comunidade local.
A obra foi viabilizada pela doação feita pelo Governo Japonês, através do Programa KUSANONE
de Assistência a Projetos Comunitários de Cultura (APC Cultural), na quantia de US$ 82.068,00. 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 Prefeito Ribeiro agradeceu ao Governo Japonês pela ajuda prestada à Associação e lembrou
que a comunidade japonesa local foi fundada com ajuda do Japão, salientou ainda que o projeto ajudará
para que os jovens possam praticar esportes, mantendo uma vida saudável e famílias unidas, e
parabenizou a Associação pelo esforço prestado para a conclusão da obra, mesmo com as dificuldades
da pandemia. 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, e deixou o espaço aberto para todos os moradores e demais
associações da cidade que possam vir a necessitar do espaço. O Cônsul-Geral HAMADA manifestou
sua honra em poder entregar a obra, e seu deseja de que o local seja amplamente utilizado pela
comunidade nikkei e demais moradores da cidade.
Durante a cerimônia também foram ouvidos membros da comunidade que ajudaram nas forças
tarefas realizadas durante a construção, assim como apresentações de dança, bujutsu e kendo.
O novo espaço, que substituirá o antigo 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.

Centro Cultural na Colônia Japonesa de Frei Rogério

Autoridades e membros da Associação presentes na Cerimônia

Corte da Fita de Inauguração pelo Cônsul-Geral Hamada e o Presidente da Associação

Descerramento da Placa de Inauguração pelo Cônsul-Geral HAMADA e o Presidente da Associação

Apresentação de dança

Apresentação de Bujutsu

Apresentação de Kendo

Cônsul-Geral HAMADA e o Prefeito Jair Ribeiro

Cônsul-Geral HAMADA e Presidente da Associação Yuji Kobayashi

Maiores informações:
Consulado Geral do Japão em Curitiba - Setor Cultural
cultura@c1.mofa.go.jp / 41-3322-4919

