
Doação do Centro de Treinamento em Informática 

  
No dia 28 de setembro, p.p., realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação de um Centro de Treinamento Profissional 
em Informática através do Programa de Assistência para Projetos Comunitários em prol da Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Araçatuba.  

Esta Associação que representa a comunidade japonesa residente no noroeste do estado de São Paulo, vem participando 
ativamente em diversas atividades sociais. A presente cooperação possibilitou a construção do Centro de Treinamento 
Profissional em Informática sem nenhum ônus para a entidade e, contando com o apoio da Prefeitura de Araçatuba, serão 
oferecidos neste centro, cursos profissionalizantes de informática para a comunidade local.  
O Contrato de Doação firmado com a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba foi assinado no dia 21 de fevereiro, 
p.p., cujo valor foi de US$ 42.442 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois dólares norte americanos). 

A Cerimônia contou com as presenças do Sr. Jorge Maluly Netto, Prefeito do Município de Araçatuba, do Sr. Kazoshi 
Shiraishi, Presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, e demais representantes da comunidade nipo-
brasileira local, e do Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão em São Paulo. 

Após a execução dos Hinos Nacionais do Brasil e do Japão, houve o corte da fita inaugural e o descerramento da placa 
comemorativa, assim como a afixação do adesivo símbolo da doação, inaugurando o Centro de Treinamento Profissional 
em Informática cujas instalações foram abertas à visitação. A Cerimônia teve prosseguimento com palavras de 
congratulações e agradecimento à doação proferidas por diversas autoridades como o Sr. Kazoshi Shiraishi, Presidente 
da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, o Sr. Giro Igarashi, Presidente da Federação das Associações 
Culturais Nipo-Brasileira da Noroeste, o Sr. Jorge Maluly Netto, Prefeito do Município de Araçatuba e outros. Por sua vez, 
o Cônsul Geral, Sr. Kiyotaka Akasaka, fez votos de que, com a utilização do Centro de Treinamento em Informática permita 
um estreitamento ainda maior dos laços de amizade entre o Brasil e Japão, no nível comunitário. 
  

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

 

Nome do Projeto: 

“Centro de Treinamento Profissional em Informática” 

 

Nome da Organização: 

Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba 

 

Data da Assinatura do Contrato: 

21 de fevereiro de 2002 

 

Valor máximo da doação: 

US$ 42.442 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois dólares 

norte americanos) 

 

Linhas Gerais do Projeto: 

O Centro de Treinamento em Informática foi construído com a verba do 

Programa APC, onde serão oferecidos cursos profissionalizantes de 

informática em parceria com o Governo Municipal de Araçatuba. 
 

  



 
Corte da fita inaugural 

(Prefeito do Município de Araçatuba, o Sr. Jorge Maluly Netto,  
Presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba,  

Sr. Kuzoshi Shiraishi e o Cônsul Geral, Sr. Kiyotaka Akasaka) 
  

 
Descerramento da placa comemorativa 

  

 
Afixação do adesivo símbolo da doação 

 


