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APC – Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana 

 

O Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro realizará a Cerimônia de 

Assinatura do “Projeto para Reforma do Hospital Nossa Senhora do Rosário” 

selecionado pelo programa APC - Assistência a Projetos Comunitários de 

Segurança Humana - do ano fiscal de 2019.  

 

Data: 23 de janeiro de 2020, quinta-feira, às 14h30  

Local: Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro 

            Praia do Flamengo, 200 / 10º andar 

 

Organização beneficiária:  
Associação Filhas de São Camilo/ Hospital Nossa Senhora do Rosário 

 

Participantes:   
Sra. Maria Auxiliadora de Resende 

Diretora Administrativa do Hospital Nossa Senhora do Rosário 

 

Sr. Tetsuya Otsuru 

Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro 

 

Valor da doação pelo governo do Japão:  

US$ 31.351,00 (Trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um dólares) 

 

A entidade beneficiária: 
O local onde funciona o Hospital Nossa Senhora do Rosário, na cidade de 

Resende Costa, se encontrava em condições precárias quando foi doado à 

Congregação Irmãs de São Camilo. Com muito esforço e trabalho, o hospital 
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passou por uma modernização e sua inauguração realizou-se em 2 de setembro 

de 1990. Além de Resende Costa, também são atendidos pacientes de outras 

cidades como Lagoa Dourada, Prados, Coronel Xavier Chaves, Ritápolis, Serra 

do  Camapuã, entre outras. 

 

Sobre a APC - Assistência a Projetos Comunitários e Segurança Humana 
A APC – Assistência a Projetos Comunitários e Segurança Humana é um 

programa de pequeno porte e não reembolsável do governo do Japão. Tem 

como propósito apoiar o acesso às necessidades básicas do ser humano e à sua 

segurança. Atualmente o governo do Japão apoia as ações de ONGs locais, 

instituições educacionais e governamentais atuantes nessas áreas, em cerca de 

140 países com uma ajuda financeira total de cerca de 9 bilhões de dólares. No 

Brasil esse programa foi iniciado em 1999 e vários projetos foram realizados, 

como o de aquisição de equipamentos médicos, de reforma de instalações 

educacionais, entre outros. Informações sobre o programa e sobre outros 

projetos já contemplados podem ser encontradas no link: 

https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/apc.html 

 

Atendimento à Imprensa – Contato 

Solicitamos às pessoas interessadas que entrem em contato com a cônsul 

responsável até o dia 21 de janeiro de 2020 (terça-feira), às 12h00, informando 

o nome e número do celular. 

*Importante: Em caso de requerimento de entrevistas, solicitamos que informem 

qual(quais) a(s) pessoa(s) a ser(em) entrevistada(s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contato:  Akemi Ono 
Assessora - Seção Econômica 
Consulado Geral do Japão no RJ 
Tel: (21) 3461-9595 (r. 241) 
E-mail : akemi.o@ri.mofa.go.jp  
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