Lazer
Parques e praças
Os espaços destinados às atividades de lazer da população como as praças
apresentam-se sem conversação, manutenção de seu mobiliário urbano e
espaços paisagísticos ou mesmo sem urbanização alguma, como se pode
observar nas fig. 3.5.50, 3.5.51, 3.5.52 e 3.5.53.

Fig. 3.5.51 – Praça Jardim Eldorado, sem urbanização.

Fig. 3.5.50 – Praça do Conjunto Habitacional Assaí

Fig. 3.5.52 – Praça ao lado da Idade Dourada
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Fig. 3.5.53– Praça Vila Ramalho

Fig. 3.5.54 – Praça da Igreja Matriz

A praça da Igreja Matriz está em melhores condições de manutenção, onde
possuem bancos, sombras e iluminação noturna, local este geralmente utilizado
para descanso ou mesmo para ponto de negociações de automóveis
“pedra”.(Fig. 3.5.54)
O Parque Ikeda (fig. 3.5.55), é utilizado para fins de caminhada, por vezes
acontecem campeonatos de vôlei de areia e também como local para eventos e
festividades como Tanaba-Matsuri, Assahi Matsuri e apresentações circenses.
A cidade possui grandes potenciais a serem explorados que são as áreas verdes
das praças, parques e fundos de vales.
Assaí também possui um pesqueiro particular nas imediações da área urbana, na
marginal da PR 090, denominada Estância Félix local este para o lazer de

Fig. 3.5.55 - Parque Ikeda

pesque-e-pague com espaços para fazer churrasco com as famílias e apreciação
da natureza.
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O Rancho Ikeda também de propriedade particular oferece por vezes como

CLUBES RECRETATIVOS

forma de lazer, provas de laço e pequenas festas de rodeio.
O barracão da “Feira da Lua” como denominam, é o local predileto da população
de toda faixa etária se reunirem, aberto todas as

sextas feiras a partir das

Os clubes recreativos existentes no município são:
•

Centro Cultural de Assaí;

típicas japonesas como: udon, yakimeshi, lamem, churrasquinhos, doces caseiros

•

AABB;

(mandyu, moti, canudinhos), sushis, etc. Localiza-se numa antiga beneficiadora

•

Associação dos Funcionários da Jumbo;

•

Centro Poliesportivo Yonezo Ueno – SAMA;

•

Associação dos Funcionários da Copel;

•

ARESMA.

17:00h até às 23:00h onde é realizada a venda de frutas, verduras e comidas

de algodão desativada (fig. 3.5.56).
O local necessita de maior infra-estrutura, quer seja com calçadas, pinturas,
manutenção do prédio em geral bem como melhorar as instalações sanitárias.
Não houve investimento neste edifício até então, tendo em vista ser de
propriedade particular e cedido ao município em regime de comodato.

Fig. 3.5.56 – Barracão da Feira da Lua
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IGREJAS E TEMPLOS

•

Soka Gakkai (ong inspirada na filosofia humanística do budismo) – não
possui sede própria.

•

Igreja Matriz São José (fig. 3.5.57)

•

Igreja Metodista

•

Igreja Presbiteriana

•

Igreja Avivamento Bíblico

•

Igreja O Brasil para Cristo

•

Igreja Assembléia de Deus

•

Igreja Nova Aliança com Cristo

•

Igreja do Evangelho Quadrangular

•

Igreja Pentecostal no Brasil

•

Igreja Congregação Cristã no Brasil

•

Igreja Universal Reino de Deus

•

Igreja Deus é Amor

•

Igreja Só o Senhor é Deus

•

Igreja Tenrikyo Três Barras (fig. 3.5.58)

•

Igreja Seicho-no-Iê do Brasil

•

Templo Budista Shoshinji de Assaí (fig. 3.5.59)

•

Igreja Messiânica Mundial do Brasil

•

Associação Religiosa Reiyukai do Brasil – não possui sede própria.

Fig. 3.5.57 – Igreja Matriz São José
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Fig. 3.5.58 – Igreja Tenrikyo de Três Barras
Fig. 3.5.59 – Templo Budista Shoshinji de Assaí
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