
 

 

 

 
GOVERNO JAPONÊS FIRMOU CONTRATO DE DOAÇÃO COM A 

PREFEITURA DE FREI ROGÉRIO 
 
     O Governo Japonês, através do Programa de Assistência à Projetos 
Comunitários (APC), firmou no dia 6 de setembro, no município de Frei Rogério 
(SC), um contrato de doação com a Prefeitura Municipal de Frei Rogério, para o 
“Projeto de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino Irmã Florentina”. 
Através deste contrato serão disponibilizados recursos no valor de US$99.506,00. 
 
    Na cerimônia de assinatura de contrato, além do Cônsul Geral do Japão em 
Curitiba Toshio Ikeda, estavam presentes o Prefeito de Frei Rogério Osny Batista 
Alberton, a Presidente da Associação Cultural Brasil-Japão de Celso Ramos, o 
Deputado Federal Onofre Agostini, representantes da Colônia de Celso Ramos e 
da prefeitura, demais convidados, totalizando aproximadamente 600 pessoas. 
     
    O Centro Municipal de Ensino Irmã Florentina, administrado pela Prefeitura de 
Frei Rogério, foi inaugurado em 1945 como Escola Municipal, é o único 
estabelecimento de ensino que atende as 180 famílias do Núcleo Tritícola. Em 
2010 passou a oferecer educação infantil a crianças de 0 a 6 anos, chegando 
atualmente ao número de 106 crianças atendidas. Com o aumento do número de 
alunos, as dependências da escola foram ampliadas, mas as condições do 
município dificultavam uma reforma geral na parte antiga da escola, o que 
motivou a contemplação deste projeto, que viabilizará recursos para a reforma e 
ampliação deste Centro Municipal de Ensino. 
 
   Na cerimônia, o Cônsul Geral do Japão em Curitiba, Toshio Ikeda, expressou o 
desejo de que este projeto consiga ser viabilizado conforme sua idealização e que, 
o empenho em sua execução e manutenção, resultem em melhorias ao Centro de 
Ensino e grande benefício à população. 
 
   O Deputado Federal Onofre citou que estudou na Escola Municipal Irmã 
Florentina (atual Centro Municipal de Ensino Irmã Florentina) e expressou alegria 
pela aprovação do Projeto, agradecendo o Cônsul Geral e o Governo Japonês, em 
nome do município de Frei Rogério e do Estado de Santa Catarina, pela escolha 
deste projeto de reforma e ampliação da escola. 
 
   O Programa APC, que viabilizou a presente doação, objetiva assistir a melhoria 
social dos países em desenvolvimento, através de ações em educação básica, 
formação profissional, saúde e ação social e tem como fonte de recursos as 
contribuições tributárias do povo japonês. O Consulado Geral do Japão em Curitiba, 
tem como visão institucional promover o desenvolvimento social dos estados do 
Paraná e Santa Catarina, através dos Programas de Assistência a Projetos 
Comunitários de Segurança Humana. 



     
Maiores informações: 
Consulado Geral do Japão em Curitiba 
Assistência à Projetos Comunitários de Segurança Humana 
Tel.: (41) 3322-4919 
Email: cgjapc@c1.mofa.go.jp 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeito Osny Alberton e Cônsul Geral  Toshio Ikeda 

Cônsul  Geral Toshio Ikeda e Prefeito Osny assinando o contrato de doação 

Cerimônia de Assinatura de Contrato de Doação 


