
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOVERNO JAPONÊS OFICIALIZA A CONCLUSÃO DA REFORMA DA APAE DE 
COLOMBO (PR) 

 
No dia 19 de novembro de 2014, a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Colombo realizou a cerimônia oficial de conclusão do “Projeto de  
Reforma da Escola de Ensino Especial Santa Genma Gargani”, através do Programa 
de Assistência aos Projetos Comunitários (APC) do Governo Japonês, que fez uma 
doação no valor de US$94.446,00 (R$221.853,65) para a execução do projeto. 
Participaram da cerimônia o Cônsul Geral do Japão em Curitiba Toshio Ikeda, o 
Presidente da APAE de Colombo Cleverson Souza, o assessor do Vice Governador do 
Paraná, Rafael Bertoldi, a Prefeita de Colombo Izabete Cristina Pavin, representantes 
da diretoria, autoridades locais, alunos e demais convidados, totalizando 
aproximadamente 150 pessoas. 

 
 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colombo, fundada em 

1996, presta atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais nas 
áreas de educação, fisioterapia, fonoaudiologia, assistência social, entre outras, 
através da Escola de Ensino Especial Santa Genma Gargani. Os problemas 
decorrentes da construção antiga da escola, tais como grande número de goteiras e 
a dificuldade da entidade em arcar com os custos de uma reforma motivaram a 
contemplação deste projeto. 

 
Em seu discurso, Rafael Bertoldi, representando o Vice Governador Flávio 

Arns, agradeceu a doação do governo japonês, representado pelo Consulado Geral, 
acrescentando que esta parceria melhorou as condições da APAE para prestar um 
bom serviço. 

 
O Cônsul Geral Toshio Ikeda manifestou a satisfação em participar da 

cerimônia de conclusão da reforma da Escola de Ensino Especial Santa Genma 
Gargani, administrada pela APAE de Colombo e, em nome do Governo e do povo 
japonês, expressou o desejo de que a reforma executada através desta parceria 
proporcione um ambiente mais seguro e apropriado aos alunos e usuários da 
entidade, e contribuam também para fortalecer as relações de amizade entre os dois 
países. 

 
Em seguida, a Prefeita de Colombo Izabete Cristina Pavin citou que a APAE de 

Colombo atende aproximadamente 200 crianças, mas existe ainda uma grande fila 
de espera, e muitas crianças ainda precisam ser atendidas em Curitiba. Em nome 
dos cidadãos de Colombo, agradeceu o povo e o governo japonês por ter 
possibilitado melhoras necessárias à entidade. 

 
O Presidente da APAE de Colombo Cleverson Souza expressou a satisfação 



em reunir colaboradores, parceiros e amigos para celebrar a entrega da obra, e 
agradeceu o Consulado do Japão e o Governo Japonês pela significativa colaboração. 

 
Por fim, o aluno Devansir, representando os educandos, citou as condições 

das salas de aulas antes da reforma, que tinham goteiras, e fez um agradecimento 
ao Japão. 

  
O Programa APC, que viabilizou a presente doação, objetiva assistir o 

desenvolvimento 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 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Cônsul Geral Ikeda e Presidente Cleverson 
descerrando placa comemorativa 

Cônsul Geral Ikeda fazendo uso da palavra 

Alunos fazendo apresentação de dança  Participantes da cerimônia 


