
 

 

 

 
GOVERNO JAPONÊS FIRMOU DOIS CONTRATOS DE DOAÇÃO PELO 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PARA PROJETOS COMUNITÁRIOS 
 
     No dia 12 de março, o Governo Japonês firmou contratos de doação com 
duas entidades, através do Programa de Assistência à Projetos Comunitários. 
O contrato com a Prefeitura Municipal de Loanda (PR) disponibilizará recursos 
da ordem de US$ 95.621,00 para o “Projeto de Aquisição de Equipamentos 
Médicos para o Hospital Municipal Seitugo Hirata”, e o contrato firmado com o 
Centro Cultural e Social São Francisco Xavier, de Maringá (PR), disponibilizará 
US$ 45.054,00 para o “Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Transporte 
de Idosos”.  
 
    Na cerimônia estiveram presentes o Prefeito Municipal de Loanda Flávio 
Aramis Accorsi, o Secretário da Saúde Ricardo Kazikawa, o Secretário do 
Planejamento Cristian Begosso, o Secretário de Esportes Donizetti Ferri, o 
Presidente do Centro Cultural e Social São Francisco Xavier Yukio Oscar 
Yanaga, o Vice-presidente Eduardo Temiziro Suzuki, o Deputado Federal Luiz 
Nishimori, representado por sua assessora Laura Tamaru e demais convidados, 
totalizando 14 pessoas. 
     
    O Hospital Seitugo Hirata foi fundado em 1962, e passou a ser administrado 
pela Prefeitura como Hospital Municipal em 2001. Atualmente possui 50 leitos, 
sala de cirurgia e de parto, e presta atendimento médico e de pronto socorro 
à população de Loanda e municípios vizinhos. A necessidade do hospital de 
substituir os equipamentos defasados e a impossibilidade financeira da mesma, 
motivaram a contemplação deste projeto, que permitirá a aquisição de 
equipamentos médicos, tais como autoclave, aparelho de anestesia, focos 
cirúrgicos, monitor digital, etc.   
 
   O Centro Cultural e Social São Francisco Xavier, fundada em 1960 pelo 
Padre Yoshimi Kimura, com o objetivo de dar assistência aos mais 
necessitados, inaugurou a escola São Francisco Xavier em 1960, e em 1978, a 
Creche Monsenhor Kimura, que por 30 anos atendeu crianças provenientes de 
famílias de baixa renda. Em 2010 iniciou o Serviço de Convivência de Idosos, 
que atualmente atende 125 idosos, oferecendo atividades físicas, artesanato, 
coral e jogos. O fato da entidade não conseguir realizar o transporte dos 
usuários por falta de veículo adequado, a grande demanda de idosos que 
necessitam do serviço e as dificuldades financeiras da entidade, motivaram a 
contemplação deste projeto, que disponibilizará recursos para a aquisição de 
um micro-ônibus para transporte dos idosos atendidos pela instituição. 
 
  Na cerimônia, o Cônsul Geral do Japão em Curitiba, Yoshio Uchiyama, 
expressou o desejo de que os projetos aprovados tragam maior qualidade no 



atendimento médico à população de Loanda e permitam um transporte 
adequado e seguro aos idosos atendidos pelo Centro Cultural e Social São 
Francisco Xavier, e citou: “O Governo Japonês, desde 1999, vem apoiando 
projetos que visam promover o bem estar social do povo brasileiro em áreas 
de educação básica, capacitação profissional, saúde e saneamento básico, 
meio ambiente e áreas para melhoria da qualidade de vida. Espero que estas 
doações fortaleçam, ainda mais, os laços de amizade do povo japonês com o 
povo brasileiro”. 
 
    Em seguida, o Prefeito Flávio Accorsi expressou o sentimento de respeito e 
gratidão ao governo japonês, e citou que estes equipamentos médicos, 
adquiridos através deste projeto, irão trazer grande benefício à população 
carente de Loanda. 
 
    O Presidente Yukio Yanaga agradeceu o governo japonês e o Cônsul Geral, 
e citou que o Serviço de Convivência aos Idosos tem previsão para mudança 
em um local mais afastado, e a aquisição do micro-ônibus através desta 
parceria, permitirá que muitos idosos se beneficiem do serviço oferecido pela 
entidade. 
 
  O Secretário de Saúde Ricardo Kazikawa expressou o sentimento de alegria e 
agradecimento ao Governo Japonês. 
 
     As doações serão viabilizadas através do Programa de Assistência a 
Projetos Comunitários do Governo Japonês (Programa APC), cujos recursos 
provêm das contribuições tributárias do povo japonês, e tem por objetivo a 
assistência aos países em desenvolvimento, através de ações nas áreas de 
educação básica, capacitação profissional, meio ambiente, saúde e assistência 
social. 
     
Maiores informações: 
Consulado Geral do Japão em Curitiba 
Assistência à Projetos Comunitários de Segurança Humana 
Tel.: (41) 3322-4919 
Email: cgjapc@c1.mofa.go.jp 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(da esquerda) Prefeito Flávio Accorsi, Cônsul Geral Yoshio Uchiyama, Presidente 

Yukio Yanaga 

Cônsul Geral Uchiyama e participantes da cerimônia 

Cônsul Yoshio Uchiyama fazendo uso da palavra 


