GOVERNO JAPONÊS DOA RECURSOS EM CURITIBA – PARANÁ

No dia 1º de abril, foi realizada a cerimônia de entrega de doação de recursos do Governo Japonês à Associação Beneficente Renascer
que fez parte do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do ano fiscal japonês 2021. O Cônsul-Geral Interino
WAKAEDA Kazuu esteve presente nesta cerimônia e visitou a entidade.
1.

Projeto de Construção de salas de aula para educação especial na Associação Beneficente Renascer

2.

Valor da doação: US$ 50.363 dólares (R$256.952,02 reais, JPY5.439.204 ienes)

3.
Resumo: O Presidente Schuh relatou sobre o importante significado do nome “Renascer”, que além de nascer de novo, descreve o
principal foco da assistência da ação de co-reconhecimento, que é fundamental aos atendidos e familiares. Expressou seu agradecimento profundo
pela confiança na Associação e também pela doação do governo japonês para a construção de novas salas.
O Diretor Côrtes, do Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná
falou da importância da Associação Renascer que presta apoio à educação especial aos alunos com deficiência e seus familiares.
O fundador e Diretor Geral, Dr. Maurutto Filho proferiu que as salas construídas com a doação do povo japonês irão se tornar benéficos
nas atividades da Associação, e pediu que uma palavra de profunda e sincera gratidão seja transmitida a todos no Japão.

Uso da palavra do Cônsul-Gera Interino WAKAEDA

Uso da palavra do Presidente Schuh

Uso da palavra do Diretor Côrtes, do SEJUF Paraná

Descerramento da placa comemorativa

As salas construídas pelo Projeto

Diretoria da Associação Renascer e participantes da cerimônia

A vista do novo edifício construído e a placa comemorativa do Projeto

O projeto vai beneficiar cerca de 500 alunos.

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 visa promover
auxílio no campo sócio econômico a países em desenvolvimento, por meio de ações nas áreas de educação básica,
capacitação profissional, saúde, saneamento, meio ambiente e bem-estar social.

Mais informações: Consulado Geral do Japão em Curitiba A/C Assessora Abe
Telefone: (41)3322-4919 ( o p ç ã o : 2 ) e-mail: instituto.apc2015@gmail.com

