
 

Realização da Cerimônia de Entrega do Projeto de  

Montagem do Espaço Interativo do Memorial da Imigração Japonesa em Assaí 

 

 No dia 14 de fevereiro, foi realizada a Cerimônia de Entrega do Projeto de Montagem do Espaço 

Interativo do Memorial da Imigração Japonesa no Castelo de Assaí – PR. O Projeto foi custeado através 

do Programa de Assistência a Projetos Comunitários Culturais do Governo Japonês. Estiveram presentes 

na Cerimônia o Cônsul-Geral Adjunto Kazuu Wakaeda, o Prefeito de Assaí Tuti Bomtempo, o Vice-

Prefeito Cairo Koguishi, o ex-Prefeito Pedro Fujii, o Vereador Paulo Cesar Miyazaki, a Secretária da 

Cultura e Turismo Josiane Cheffe e demais autoridades locais.  

 Durante o evento o Prefeito discursou sobre o forte sentimento que tem pelo Castelo, que foi 

idealizado por ele em 2008, durante as comemorações dos 100 anos da Imigração Japonesa ao Brasil, 

agradecendo ao Governo e ao povo japonês, e finalizou suas palavras prometendo o bom uso do espaço. 

Já o Cônsul-Geral Adjunto Wakaeda expressou seu respeito pela iniciativa do Prefeito na construção do 

Castelo como Memorial da Imigração Japonesa, desejando que o local seja utilizado para repassar a 

história da imigração à próxima geração, se tornando também um ponto de disseminação da cultura 

japonesa. 

 As doações do Programa de Assistência a Projetos Comunitários Culturais – APCC/KUSANONE 

BUNKA, têm como fonte o imposto pago pelo povo japonês, e é voltado para ajudar na compra de 

equipamentos ou construção de estrutura para ONGs e entidade sem fins lucrativos, que atuam na 

promoção da cultura e educação superior. Seu intuito é o de promover atividades culturais, de alta 

educação e na preservação de patrimônios culturais nos países em desenvolvimento, e desenvolver o 

entendimento e a amizade mútua.  

 
 

 
Autoridades presentes na Cerimônia 

 
Palavras do Prefeito Bomtempo 
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Palavras do Cônsul-Geral Adjunto Wakaeda 

 

 
Equipamentos doados 

 
 

 
Equipamentos doados 

 
Apresentação de dança tradicional japonesa 

 

 
Equipamentos doados 

 

 
Placa Comemorativa 

 

 


