GOVERNO JAPONÊS FIRMARÁ CONTRATO DE DOAÇÃO.
Será realizada a cerimônia de assinatura de contrato de doações através do Programa de Assistência a
Projetos Comunitários (APC) do Governo Japonês com a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio
Estadual Barão do Rio Branco de Assaí- PR.

1. Projeto de Construção do Espaço Multiuso no Colégio Estadual Barão do Rio Branco de Assaí.
2. Valor da Doação: 83.089 dólares americanos (315,740 reais) (9,139,790 ienes)
3. Cerimônia: dia 12 de novembro de 2019, no Consulado Geral do Japão em Curitiba.
4. Resumo:
O Colégio Estadual Barão do Rio Branco originou-se em 1934, da fusão de cinco escolas (Grupo
Escolar de Assaí, Curso Normal Regional de Assaí, Ginásio Municipal de Assaí, Escola Normal
Secundária de Assaí, e Colégio Comercial de Assaí) e foi inaugurado após construção da sede própria
em 1949. Hoje, 1.050 alunos frequentam este colégio, sendo 450 alunos no ensino fundamental em
meio período e integral, 400 em ensino fundamental II, 50 em ensino médio, 100 nos cursos técnicos
noturnos e 450 alunos pelo EJA. No âmbito da proposta da Secretaria Estadual do Paraná, o Colégio
vem se ampliando para oferecer a educação em turno integral. Com esta mudança, por falta de espaço
físico para realizar aulas de dança e arte, tem enfrentado dificuldade financeira para a construção do
novo edifício, a qual resultou na solicitação deste projeto do governo japonês. Associação de Pais,
Mestres e Funcionários deste Colégio prevê uma nova construção de edifício com salas em 2 andares
e, espera-se através deste contrato, garantir melhoria do ambiente educacional e beneficiar a
comunidade local.

A doação é viabilizada através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários do Governo Japonês
(Programa APC - KUSANONE), cujos recursos provêm da contribuição tributária do povo japonês, e que visam
promover auxílio no campo sócio-econômico à países em desenvolvimento, por meio de ações nas áreas de
educação básica, capacitação profissional, saúde e saneamento, meio ambiente e bem-estar social.

Mais informações: Consultora Sra. Massue Habasaki, Instituto Cultural e Científico Brasil Japão, em parceria com Consulado Geral
do Japão em Curitiba: (41)3362-3663 e-mail: instituo.apc2015@gmail.com

