
Entrega Oficial de Doação em prol do “Projeto de Reforma de uma Escola 

Municipal do Município de Glória de Dourados”  

 

Banda municipal e alunos da Escola Marinha do Brasil 

 

No dia 08 de agosto de 2006, na Escola Marinha do Brasil da cidade de Glória 

de Dourados (MS), realizou-se a cerimônia de entrega oficial das instalações 

reformadas e dos equipamentos à mencionada escola.  À cerimônia estiveram 

presentes Jiro Maruhashi, Cônsul Geral Adjunto, representante do Consulado 

Geral do Japão em São Paulo e Vera Dalcin Baur, Prefeita do Município de 

Glória de Dourados, representando a cidade juntamente com cerca de 100 

participantes entre pessoas vinculadas ao governo, professores, alunos e pais 

de alunos da referida escola. 

 

 

  

 Recebido pela prefeita, o Cônsul Geral 

Adjunto Maruhashi foi recepcionado pela 

Banda Municipal na entrada da escola. 

          

Durante a cerimônia, a diretora Cristina da 

Silva disse estar emocionada pela 

concretização de um sonho graças ao governo 

e povo japonês.  

Roberto Masuko, Vice-Prefeito Municipal, 

explanou sobre o teor do projeto, explicando 

que esta cooperação representava um orgulho 

para os descendentes japoneses, externando o 

sentimento de profunda gratidão ao governo 

japonês. 

           

A Prefeita Baur falou que, com esta 

cooperação, houve aumento da motivação dos 

alunos e notável melhora do ambiente de 

trabalho dos professores, expressando a sua 

profunda gratidão ao governo e povo japonês. 

           

O Cônsul Geral Adjunto Maruhashi, frente ao 

centenário da imigração japonesa em 2008, 

Descerramento de placa 

comemorativa  

pós cerimônia pelo Cônsul Geral 

Adjunto Maruhashi e Prefeita 

Baur  

  

 



Carteiras, cadeiras e armários 

dispostos nas salas de aula recém 

construídas  

destacou o sacrifício dos pioneiros em prol da 

educação dos  filhos e descendentes, 

construindo uma comunidade nikkey admirada 

pela sociedade brasileira. Disse estar feliz em 

poder cooperar na área educacional que se 

constitui na condição primordial para o 

desenvolvimento de uma nação.  

Após os discursos, houve o agradecimento de 

uma aluna, descerramento de placa e visita às 

novas instalações da escola. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

  

Nome do Projeto: “Projeto de Reforma de 

uma Escola Municipal do Município de Glória 

de Dourados” 

Nome da Organização Donatária: Prefeitura 

Municipal de Glória de Dourados (MS)  

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 

22 de novembro de 2005 

Valor da Doação:  

US$ 93.337 (valor contratual)  

 

Pátio da Escola Marinha do 

Brasil -  

cobertura para proteger-se da 

chuva 

Linhas Gerais do Projeto:  

Com uma população próxima de 10 mil habitantes, o município de Glória de 

Dourados localiza-se em uma área agrícola, a cerca de 260 Km de Campo 

Grande, capital do Mato Grosso do Sul. No município, numa região com uma 

população aproximada de 2 mil habitantes, há a Escola Municipal Marinha do 

Brasil, que não consegue atender uma demanda de 90 crianças por falta de 

espaço. Outrossim, as dependências da escola (secretaria, salas de aulas, 

cozinha, banheiros e outras) foram construídas umas afastadas das outras e, 

apesar da cobertura parcial entre elas, nos dias de chuva, os alunos se molham 

até mesmo para irem ao banheiro. Esta assistência financeira possibilitará a 

reforma parcial do prédio e a construção de novas salas de aula, organizando o 

ambiente escolar.  

 


