
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOVERNO JAPONÊS REALIZA A ENTREGA OFICIAL DE MICRO-ÔNIBUS 
ADAPTADO À APAE DE CANOINHAS (SC) 

 
No dia 25 de março de 2015, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Canoinhas realizou a cerimônia oficial de entrega de um Micro-Ônibus, adquirido 
através do Programa de Assistência aos Projetos Comunitários (APC) do Governo 
Japonês, que fez uma doação no valor de US$97.777,00 (R$220.000,00) para a 
execução do “Projeto de Aquisição de Micro-Ônibus adaptado”. Participaram da 
cerimônia o Cônsul do Japão em Curitiba Akira Ichioka, a Presidente da APAE de 
Canoinhas Joana Raquel Seleme Miotto, a Diretora Simone Geruza Sudoski Munhoz, 
o Secretário de Desenvolvimento Regional Ricardo Pereira Martins, representando o 
Governador do Estado, o Sr João Ary Krautchychyn representando o Prefeito 
Municipal, autoridades locais, representantes da comunidade japonesa local, alunos 
e demais convidados, totalizando aproximadamente 200 pessoas. 

 
 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colombo, fundada em 

1974, presta atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais nas 
áreas de educação, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
entre outras, através da Escola de Ensino Especial Santa Cruz. Atualmente, com o 
quadro de 53 profissionais, a escola atende 167 alunos, oferecendo também a estes, 
o serviço de transporte. A insuficiência de veículos e a inadequação destes aos 
cadeirantes dificultavam um transporte adequado e seguro, o que motivou a 
contemplação deste projeto, que disponibilizou recursos para a aquisição de um 
micro-ônibus com elevador para cadeirantes. 

 
Em seu discurso, a Presidente Joana Seleme Miotto agradeceu a 

generosidade do povo japonês, representado pelo Consulado Japonês, e citou que o 
micro-ônibus doado permitirá grandes melhorias no transporte oferecido aos alunos 
e, também, que esta parceria permitiu a união com os amigos da Terra do Sol 
Nascente, motivo de orgulho para a instituição e para a comunidade japonesa de 
Canoinhas. 

 
O Cônsul do Japão Akira Ichioka manifestou a satisfação em poder participar 

da cerimônia de entrega do Micro-ônibus adaptado à Escola Especial Santa Cruz, 
administrada pela APAE de Canoinhas Colombo e, em nome do Governo e do povo 
japonês, expressou o desejo de que este projeto traga melhorias no serviço de 
transporte oferecido aos alunos e que contribua também, para fortalecer as relações 
de amizade entre os dois países. 

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

aprimoramento 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 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Micro-ônibus doado Cônsul Ichioka fazendo uso da palavra 

Participantes da cerimônia  Cônsul Ichioka e diretoria da APAE de Canoinhas 


