
 

GOVERNO JAPONÊS DOA LIVROS PARA  

A BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ 

 

No dia 14 de março de 2022 foi realizada a Cerimônia de Entregada da Doação de Mangás 

para a Biblioteca Pública do Paraná. O evento contou com a presença do Vice-Governador Darci Piana, 

do Diretor da Biblioteca Pública do Paraná Luiz Felipe Leprevost, da Diretora de Cultura Eliette de Souza 

Vilela, do Cônsul-Geral HAMADA, do Diretor-Geral da Fundação Japão São Paulo SUSAKI Masaru e do 

Vice-Diretor da Fundação Japão São Paulo SASAO Gaku.  

Na ocasião foi feita a doação de 792 obras de mangás, todas em português, entre os títulos 

estão quadrinhos conhecidos mundialmente como NARUTO, One Punch Man e Yu Yu Hakusho, entre 

outros. As obras estão à disposição do público para a leitura dentro da Biblioteca.  

A iniciativa faz parte do “Programa de Doação de Livros (Mangás japoneses em língua 

portuguesa) da Fundação Japão São Paulo*”. O Programa foi criado com a intenção de aumentar o 

interesse pelo Japão e pela língua japonesa através da leitura de mangás. Os quadrinhos são formados 

por imagens e diálogos, porém através deles é possível analisar a cultura e a sociedade local, o que leva 

o leitor a conhecer melhor o Japão e descobrir as diferenças e as coincidências culturais com o Brasil. 

Durante a Cerimônia o Diretor da Biblioteca Luiz Leprevost lembrou que a Biblioteca está em 

comemoração dos seus 165 anos, e agradeceu pela doação oportuna, ressaltando que as coleções 

recebidas irão ajudar os frequentadores da Biblioteca a conhecer melhor outras culturas e outros países. 

O Vice-Governador agradeceu pela doação salientando que um povo sem cultura não é povo, e que esta 

doação culturalmente não tem preço, que as obras serão apreciadas por anos deixando um pedaço da 

cultura japonesa, trazendo informações relacionadas ao Japão.  

O Diretor-Geral SUSAKI ressaltou a importância das obras traduzidas para que os leitores 

possam conhecer melhor o Japão enquanto se divertem, e demonstrou seu desejo de que esse contato 

possa aumentar o interesse de todos pelo Japão, sua língua e cultura. Já o Cônsul-Geral lembrou que 

muitos estrangeiros têm seu primeiro contato com o Japão através dos mangás, e expressou seu desejo 

de que muitas pessoas visitem a Biblioteca e que possam desfrutar das obras e que cada vez mais se 

interessem pelo Japão.  



 

 

Autoridades Presentes na Cerimônia 

 

Autoridade e participantes da Cerimônia

 

Autoridades juntos a uma parte dos livros doados 

 

  

 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba 

Setor Cultural 

cultura@c1.mofa.go.jp 
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