
 

Assinatura de Contrato de Doação com a Associação de Judô Samurai 

 
No dia 11 de março de 2023 foi realizada, na Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz 

– SC, a Cerimônia de Assinatura do Contrato de Doação entre o Consulado Geral do Japão em Curitiba 

e a Associação de Judô Samurai, referente ao Projeto de Construção de Dojô da Associação de Judô 

Samurai.  

A doação, na quantia de US$83.745,00, 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. O Programa atende entidades locais ou ONGs na compra 

de equipamentos ou realização de manutenção em instalações utilizadas em atividades culturais e de 

alta educação, com o intuito de possibilitar a evolução da cultura e educação de países em 

desenvolvimento, assim como, promover o intercâmbio cultural, o mútuo entendimento e a amizade entre 

estes países e o Japão. 

Com este Projeto, que prevê a construção de um dojô para a Associação, espera-se alcançar a 

disseminação e o desenvolvimento do judô em Santo Amaro da Imperatriz e em Santa Catarina, assim 

como, o crescimento físico-mental dos jovens e a melhoria do bem-estar social da comunidade local.  

A Associação Samurai é uma ONG, que oferta aulas de judô, participa de campeonatos e atua no 

desenvolvimento de atletas de rendimento. Sua principal ação é o programa, realizado em conjunto com 

a prefeitura local, que ensina o judô gratuitamente para crianças com necessidades especiais ou em 

situação de risco, auxiliando na sua auto formação e contribuindo no bem-estar social da região através 

do crescimento físico mental destes jovens.  

 

Maiores Informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba 

Setor Cultural 

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

 

 
Palavras do Cônsul-Geral 

 
Fachada da Câmara de Vereadores 
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Participantes da Cerimônia  

 
Cônsul-Geral e Presidente da Associação Samurai 
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