
Projeto  de  Construção  do  Centro  de  Atendimento  e  Assistência  à 
Comunidade em Palmas

Organização  Donatária/Executora:  Associação  Cultural  Nipo-Brasileira  do 
Tocantins (TO)

1. Síntese
A entidade beneficiada,  a ASSNIPO, recebeu uma doação no valor 

total de US$ 92.092,00 para a construção do centro e para a aquisição de 
parte  da  mobília.  A  região  recebe  migrantes,  em  grande  parte  sem 
qualificação  profissional,  de  todas  as  regiões  do  Brasil,  em  busca  de 
melhores condições de vida. Com a conclusão do prédio de dois andares, o 
projeto prevê a oferta de cursos e palestras profissionalizantes para cerca 
de 200 pessoas no primeiro ano e, aproximadamente, 300 pessoas a partir 
do seu segundo ano de atividades. 

A  maior  parte  das  aulas  será  ministrada  voluntariamente  por 
membros  da  Associação  Cultural  Nipo-Brasileira  de Tocantins.  Os  cursos 
terão um valor simbólico a ser pago por cada aluno, visando apenas sua 
manutenção.  Hoje,  estão previsto cursos nas áreas de  construção civil, 
cozinha básica, agricultura familiar, informática, entre outros.

2 . Valor e o Ítem da Doação
(1) Valor da Doação

US$92.092
(2) Ítem da Doação

Construção do Centro de Atendimento e Assistência

3. Local do Projeto
   Palmas – TO 

4. Inauguração – 26 de outubro de 2007
Foi inaugurado no dia 26/10, às 16 horas, o Centro de Atendimento e 

Assistência à Comunidade em Palmas (TO), na Associação Cultural Nipo-
brasileira de Tocantins (ASSNIPO). O Centro obteve doação do “Programa 
de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana” (APC), do 
governo japonês. 

No evento estiveram presentes o Ministro da Embaixada do Japão no 
Brasil, Tatsuo Arai; o Presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de 
Tocantins, Márcio Kajima; o Presidente da Fundação Cultural do Estado do 
Tocantins,  Júlio  César  Machado;  o  Secretário  da  Habitação  e 
Desenvolvimento do Estado do Tocantins,  Aleandro Lacerda Gonçalves; o 
Prefeito de Palmas, Raul Filho; e outras autoridades.

O  Centro  de  Apoio  e  Aperfeiçoamento  à  Comunidade  tem como 
objetivo capacitar o cidadão e inserí-lo dentro do mercado de trabalho cada 
vez mais exigente e competitivo. Márcio Kajima (Presidente da ASSNIPO) 
agradeceu a Embaixada do Japão pela confiança depositada na associação, 
já que esta expressava o sonho da construção de uma sede para abrigar as 
atividades da associação e prestar auxílio a comunidade menos favorecida 
de Palmas.

 “A  Prefeitura  de  Palmas  reconhece  a  grandeza  deste 
empreendimento e se coloca pronta e solidária às parcerias. O Brasil em 
muitas  áreas  tem  se  espelhado  no  desenvolvimento  cultural,  social  e 



econômico do Japão e tem aprendido muito com a sua cultura”, afirmou o 
prefeito Raul Filho.

Em nome do Governo de Tocantins, Júlio César Machado (Presidente 
da Fundação Cultural do Estado) lembrou que “O Estado do Tocantins está a 
disposição, através da Fundação Cultural, para firmarmos as parcerias, os 
convênios, proposta conjunta de trabalho que resultarão no enriquecimento 
cultural, seja como atividade lúdica, intelectual, conhecimento científico”.

O  valor  da  doação  do  programa  de  Assistência  à  Projetos 
Comunitários  não  é  destinado  às  construções  de  elevadas  cifras  como 
represas  ou  pontes,  o  programa  tem  como  objetivo  prestar  auxílio  às 
instituições  de  assistência  social  da  comunidade,  de  forma  que  os 
habitantes  da  região  possam  ser  beneficiados,  explicou  o  Ministro  da 
Embaixada do Japão, Tatsuo Arai. 

Raul Filho, Prefeito de Palmas; Márcio Kajima, Presidente da ASSNIPO; Tatsuo 
Arai,  Ministro  da  Embaixada  do  Japão;  Júlio  César  Machado,  Presidente  da 
Fundação Cultural do TO

Sala de aula e mobília do Centro



Espaço Multi-funcional


