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São Paulo, 23 de novembro de 2018. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

NOTA PARA A IMPRENSA  

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS 

E DE SEGURANÇA HUMANA – APC 

 

 “Projeto de Reforma da Escola de Educação Infantil Santa Clara de Embu Guaçu” 
 

“Entrega Oficial de Doação” 

 

No dia 14 de novembro de 2018, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação 

do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana em prol 

da Associação Cultura Franciscana. Participaram do evento o Cônsul Geral Yasushi 

Noguchi; a Diretora Presidente, sra. Nair Devina Rosseto e outras cerca de 30 pessoas. 

 

Local: Associação Cultura Franciscana “Colégio Franciscano Santa Clara de Embu Guaçu” 

Endereço: Avenida Central, 449, Parque Lagoa Rica, CEP: 06900-000 

Embu Guaçu (SP) 

Telefone: (11) 5054-4360 

 

Discursos dos participantes: 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “Fiquei muito feliz em encontrar o sorriso das 

crianças que serão o futuro da sociedade brasileira daqui a 20, 30 anos, nesta minha 

primeira visita à entidade. O Japão sendo um país com poucos recursos naturais, 

valoriza muito a educação. Este ano é o ano das comemorações dos 110 anos da 

imigração japonesa no Brasil. São atualmente mais de um milhão e novecentos mil 

nipo-brasileiros descendentes contribuindo nas mais diversas áreas da agricultura, 

medicina, ciências etc. É uma grande alegria para os japoneses no Brasil a 

oportunidade de conviver com as múltiplas etnias brasileiras”. 

Diretora Presidente, sra. Nair Devina Rosseto: “Nós agradecemos a 

cooperação do governo japonês, externando o nosso sentimento de gratidão e 

felicidade. O Colégio Franciscano Santa Clara, em harmonia com a missão da 

Associação Cultura Franciscana, procura identificar as necessidades das famílias desta 
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região proporcionando às crianças a convivência, a autonomia, a socialização e a 

acolhida. Através da cooperação do governo japonês oportunizou-se a melhoria não 

somente da segurança e conforto das crianças que atualmente frequentam esta escola 

como também abriu-se oportunidades para o ingresso das crianças com necessidades 

especiais”. 

  

DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de Reforma da Escola de Educação Infantil Santa Clara de 
Embu Guaçu” 
 
Nome da Organização Donatária: Associação Cultura Franciscana 

Local do Projeto: Embu Guaçu (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 23 de março de 2018 

Valor da Doação: valor máximo US$ 53.532,00 

 

Linhas Gerais do Projeto 
 

1. O “Colégio Franciscano Santa Clara”, sob a responsabilidade da Associação Cultura 
Franciscana, foi fundado em 1984 e atua desenvolvendo atividades de educação e 
assistência social às crianças carentes. Atualmente a associação mantém seis unidades 
de educação e duas unidades de creche e acolhida para crianças, atendendo a 
aproximadamente 317 crianças carentes. 

2. O Colégio Franciscano Santa Clara que é administrado com os recursos de sua 
mantenedora e atende gratuitamente às crianças da região veio utilizando por longos 
anos as mesmas instalações da época de sua inauguração. Dessa forma, com o 
desgaste provocado pelo tempo, o piso não se encontrava em condições de segurança 
e conforto para o uso das crianças, além de não oferecer a acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais.  

3. O valor limite da cooperação do governo japonês de US$ 53.532, foi firmado para 
possibilitar a reforma e as adaptações das instalações, proporcionando a inclusão dos 
portadores de deficiência físicas diversas e a melhoria na qualidade de vida das 
crianças. 
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Fotos 
 

Itens da Doação: Reforma das instalações. 

 

Piso reformado 

 

Coral das crianças na cerimônia 
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Painel feito pelas crianças 

 

Crianças e membros da escola 
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