
GOVERNO JAPONÊS REALIZA A ENTREGA OFICIAL DA CONSTRUCÃO DE NOVAS SALAS PARA 

PROJETO DE EXPANSÃO DA GUARDA MIRIM DE LONDRINA

No dia 14 de julho de 2015, a Associação de Proteção a Maternidade e Infância-

Guarda Mirim de Londrina realizou a cerimônia oficial de entrega da construção das 

três salas de aula, efetivado através do Programa de Assistência a Projetos 

Comunitários (Programa APC) do Governo Japonês, obras executadas pelo valor de 

US$ 89.501,00 (R$ 220.174,14) cujo projeto foi firmado em 2014, em Londrina - Paraná.

   A cerimônia iniciou-se nas dependências da própria Instituição, com as presenças 

do Cônsul Geral do Japão em Curitiba Sr. Toshio Ikeda, da Presidente da Guarda Mirim

de Londrina Srª. Kimiko Yoshii, do Presidente da Empresa A.Yoshii Engenharia Sr.

Atsushi Yoshii, Srª. Maria das Graças Vice-Diretora de Patrimônio da Guarda Mirim, Sr. 

Cláudio Márcio de Mello - Coordenador, Sr. José Carlos Spagnuolo, Arquiteto 

responsável pela obra, Sr. Sérgio Ricardo Matsumoto - Presidente da Associação 

Cultural e Esportiva de Londrina-ACEL, Srª. Carmen Lúcia B. Sposti- Diretora 

Educacional da Guarda Mirim com a participação aproximada de 100 pessoas, entre 

diretorias e educadores da Instituição.

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância-Guarda Mirim de Londrina fundada 

em 1965, atende adolescentes de 13 a 18 anos em situação de vulnerabilidade, 

promovendo o direcionamento social e educacional destes jovens através de artes 

ciências, musicalização, oficinas de artes visuais, banda marcial, além de permitir 

inclusão no mercado de trabalho através de cursos de formação profissional. Nestes 50 

anos sempre procurou atender à crescente demanda, chegando aos 520 alunos atendidos 

atualmente. A necessidade de ampliação motivou a elaboração de projeto e solicitação, 

resultando na contemplação para construção de três novas salas de aula.

Na cerimônia, a Presidente Kimiko Yoshii expressou sua profunda gratidão pela 

generosidade do Consulado, representando o Governo Japonês, como também, muita 

alegria e orgulho pela entidade, bem como, pelos moradores circunvizinhos, por 

poderem celebrar a entrega da construção neste dia tão significativo dos 50 anos de

existência desta entidade, coincidindo com a lena florada das cerejeiras, que são 

flores símbolos dos Japão.



Em seguida, o Cônsul Geral do Japão em Curitiba, Sr. Toshio Ikeda, manifestou a 

sua satisfação em poder participar da cerimônia de entrega para a execução do Projeto 

de Expansão da Guarda Mirim de Londrina. Comentou que, com a celebração deste 

contrato proporcionando a ampliação de espaço físico, com certeza os atendimentos

possam melhorar, ofertando cursos de aprendizagem com atividades realizadas pela 

entidade que, através da Guarda Mirim, os jovens em situação de vulnerabilidade

social possam adquirir conhecimentos como “Auxiliar Administrativo, Produção

Industrial, Serviços de Alimentação e Nutrição, dentre outros”e que, com a ampliação

se torna possível garantir ambientes adequados para aulas especiais e ainda receber 

mais oitenta (80) novos alunos que estão na fila de espera. Além do impacto positivo 

à sociedade as melhorias nos serviços prestados aos alunos no ambiente de ensino, 

decorrentes do projeto motivaram a sua contemplação pelo Governo Japonês, através do 

Programa de Assistência a Projetos Comunitários, conhecido como Programa APC.

O Cônsul Geral do Japão em Curitiba, Sr.Toshio Ikeda, em nome do Governo e do 

Povo Japonês, expressou o desejo de que este projeto traga melhorias oferecidas aos 

alunos e que contribua também, para fortalecer as relações de amizade entre os dois 

países.

No ocasião, o Cônsul Geral plantou uma muda de cerejeira, oferecida pelo Sr. 

Koitiro Obuti, pintor Nikkei do local, como um símbolo de amizade entre o Japão e o 

Brasil.

O Governo do Japão, através deste Programa, vem apoiando projetos como estes, que 

visam promover o bem estar social do povo brasileiro nas áreas de educação básica, 

capacitação profissional, saúde e saneamento básico, meio ambiente e áreas para a 

melhoria da qualidade de vida. Devo acrescentar que, os recursos da doação do 

programa APC, Assistência a Projetos Comunitários, provêm da contribuição tributária

do povo japonês e, esta doação é a prova da amizade do nosso país e do nosso povo, 

com o povo brasileiro. O Consulado Geral do Japão em Curitiba tem como visão 

institucional, promover o desenvolvimento social dos estados do Paraná e Santa 

Catarina.

Maiores informações:

Consulado Geral do Japão em Curitiba

Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana

Telefone: (41) 3362-3663

E-mail: instituto.apc2015@gmail.com
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