
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOVERNO JAPONÊS REALIZA A ENTREGA OFICIAL DO EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SEITUGO HIRATA (LOANDA-PR) 

 
 

No dia 27 de junho de 2014, a Prefeitura de Loanda, no Paraná, realizou a 
cerimônia oficial de entrega dos equipamentos médicos adquiridos através do 
Programa de Assistência aos Projetos Comunitários (APC) do Governo Japonês, que 
fez uma doação no valor de US$95.621,00 (R$222.988,17) para a execução do 
“Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hospital Municipal Seitugo 
Hirata”. Participaram da cerimônia o Cônsul do Geral do Japão em Curitiba Toshio 
Ikeda, o Prefeito de Loanda Flávio Aramis Accorsi, o Deputado Federal Luis Nishimori, 
o Deputado Estadual Luis Romanelli, o Secretário de Saúde Ricardo Kazikawa, a 
Presidente da Associação Cultural e Esportiva de Loanda Marli Iwamoto, demais 
representantes locais e convidados, totalizando aproximadamente 130 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 através do Programa APC do governo japonês, que 
permitiu a aquisição de equipamentos médicos, tais como autoclave, aparelho de 
anestesia, foco cirúrgico, monitor digital, entre outros, buscando melhorias 
consideráveis nos serviços médicos prestados à população local. 
 

Em seu discurso, o Secretário da Saúde de Loanda, Ricardo Kazikawa, 
agradeceu o governo japonês pela doação dos equipamentos e declarou que espera 
que, com este projeto, muitas vidas possam ser salvas. 

 
O Cônsul Geral Toshio Ikeda manifestou satisfação em poder participar da 

cerimônia de doação dos equipamentos médicos ao Hospital Seitugo Hirata, 
administrado pela Prefeitura Municipal de Loanda e, em nome do Governo e do povo 
japonês, expressou o desejo de que os equipamentos adquiridos através deste 
Programa tragam melhorias no atendimento médico à população, contribuindo 
também para fortalecer as relações de amizade entre os dois países. 

 
Em seguida, o Deputado Federal Luiz Nishimori parabenizou a população de 

Loanda e agradeceu o Governo Japonês e o Consulado Geral do Japão, que através 
dos Projetos APC, tem promovido o desenvolvimento social do Brasil. 

 
O Prefeito Municipal de Loanda, Flávio Aramis Accorsi, expressou sentimento 



de gratidão ao Governo Japonês e citou que esta doação representa a generosidade 
do povo japonês, que resultará em grande benefício à população de Loanda, em 
especial, aos mais carentes. 

 
O Programa APC, que viabilizou a presente doação, objetiva assistir o 

desenvolvimento social dos países em desenvolvimento, através de ações em 
educação básica, formação profissional, saúde e ação social, e tem como fonte de 
recursos, as contribuições tributárias do povo japonês. O Consulado Geral do Japão 
em Curitiba tem como visão institucional, promover o desenvolvimento social dos 
estados do Paraná e Santa Catarina, através dos Programas de Assistência a 
Projetos Comunitários de Segurança Humana. 

 
 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 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(à esquerda) Deputado Estadual Romanelli, Deputado 
Federal Nishimori, Cônsul Geral Ikeda, Prefeito Flávio e 

Diretora Virgínia no descerramento da placa 
comemorativa. 

Cônsul Geral Ikeda fazendo uso da palavra 

Equipamentos médicos doados 

Apresentação de taiko pela Associação Nikkey  


