
São Paulo, 7 de abril de 2021 

NOTA À IMPRENSA 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS DE CULTURA 

 

 

Sobre a Assinatura do Contrato de Doação do Programa de Assistência a Projetos  

 Comunitários de Cultura em prol do “Projeto de Aquisição  

de Equipamento de Judô para a Federação Paulista de Judô” 

 

 

No dia 22 de março de 2021 (segunda-feira), realizou-se a Assinatura do Contrato de Doação 

entre o Consulado Geral do Japão em São Paulo e a Federação Paulista de Judô (presidente, Sr. 

Alessandro Panitz Puglia) em prol do “Projeto de Aquisição de Equipamento de Judô para a 

Federação Paulista de Judô” do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Cultura. 

 

Com base neste Contrato, será realizada a doação de verba para aquisição de equipamentos 

para o Dojô da sede e da Arena Olímpica do Judô (Dojô Projeto Futuro), solicitada pela 

Federação Paulista de Judô. 

 

********************************************************************** 

Sobre o Projeto 

1. Nome: “Projeto de Aquisição de Equipamento de Judô para a Federação Paulista de Judô” 

2. Nome da Entidade Donatária: Federação Paulista de Judô 

3. Data de assinatura do contrato: 22 de março de 2021 

4. Valor limite da doação: USD52.267 

5. Mais informações: 

(A) A Federação Paulista de Judô, desde a sua fundação em 1958, vem realizando 

treinamentos, campeonatos e seminários em suas 16 delegacias, conduzindo, por longos anos, a 

difusão local do judô. Embora tenha substituído os tatames e o compensado naval em 2004, 

através deste Programa de Assistência, há um visível desgaste dos materiais devido aos anos de 

treinamento intenso e por isso, com o objetivo de difundir ainda mais o judô no Estado de São 

Paulo e melhorar o ambiente para a prática desse esporte, serão providenciados os equipamentos 

da seguinte forma:  

(A.1) Total de 377 tatames para a Arena Olímpica do Judô (Dojô Projeto Futuro) e para o Dojô 



da sede da Federação. Na Arena Olímpica do Judô (Dojô Projeto Futuro) do Complexo Esportivo do 

Ibirapuera, além dos tatames, serão substituídos o compensado naval e a cola. 

 

(B) Nos últimos anos, como parte do programa intitulado Sport for Tomorrow (iniciativa 

público-privada de cooperação internacional esportiva que alcançou mais de 10 milhões de 

pessoas, em 100 países), foi criado o projeto que visa a inserção do judô na rede pública de ensino 

brasileira. Além disso, o judô está largamente difundido no Brasil como uma arte marcial japonesa, 

tendo se destacado pelo aspecto da formação humana. Através da assistência à Federação Paulista 

de Judô, espera-se contribuir para a formação de pessoal e aprofundamento da compreensão do 

Japão, por meio do judô. 

 

Informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo - Departamento de Assuntos Culturais e de Imprensa 

Telefone: (11) 3254-0100 

E-mail: cgjcultura2@sp.mofa.go.jp 

 

mailto:cgjcultura2@sp.mofa.go.jp

