
Projeto de Construção do Espaço Físico para a Capacitação Profissional nas 
Obras Sociais Jerônimo Candinho

Organização  Donatária/Executora:  Obras  Sociais  do  Centro  Espírita 
Jerônimo Candinho (DF)

1. Síntese
A doação japonesa de 83.603 dólares foi destinada à construção de uma 

escola de profissionalização de 2 pavimentos, com 8 salas de aula. 
Fundada em 1986 em Sobradinho (DF), a ONG Obras Sociais do Centro 

Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho oferece assistência social, treinamento 
profissional e educação infantil e fundamental a famílias de baixa renda.

A instituição não oferecia condições favoráveis para o ensino por falta de 
salas  de  aula.  Dessa  forma  todas  as  suas  atividades  profissionalizantes  e 
educacionais eram realizadas ou numa área comum ou em salas inacabadas. 

A  doação  japonesa  trouxe  melhorias  para  o  ambiente  de  ensino  que 
atende  a  980  alunos  (280  do  ensino  fundamental  e  700  dos  cursos 
profissionalizantes).  O aumento das oportunidades de emprego proporcionado 
pelos cursos profissionalizantes irá contribuir para a estabilidade de renda e a 
prevenção de problemas como a criminalidade e o trabalho infantil.

2 . Valor e o Ítem da Doação
(1) Valor da Doação

US$83.603
(2) Ítem da Doação

Ampliação do Centro de Profissionalização

3. Local do Projeto
   Sobradinho - DF

4. Inauguração – 13 de fevereiro de 2008 (10h00)
Foi  inaugurado  em  Sobradinho-DF,  nas  Obras  Sociais  Jerônimo 

Candinho, uma construção de 2 pavimentos com 8 salas de aulas, por meio 
dos recursos doados (US$ 83.603) pelo  Governo japonês,  no âmbito do 
Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana 
(APC).

Participaram da cerimônia de inauguração, entre outros, o ministro 
da Embaixada do Japão, Tatsuo Arai; o diretor presidente das Obras Sociais 
Jerônimo Candinho, José Miranda; o administrador de Sobradinho, Eduardo 
Lopes;  o  secretário  de  Justiça  Direitos  Humanos  e  Cidadania  do  DF, 
Raimundo Ribeiro.

O Administrador de Sobradinho valorizou a participação do Governo 
japonês na realização do projeto pois acredita que a “saída é educar”. 

O Secretário  Raimundo Ribeiro  agradeceu a  parceria.  “O apoio da 
Embaixada japonesa demonstra que a distância geográfica não impede a 
realização de projetos para ajudar a quem precisa. Parabenizo os 100 anos 
da imigração japonesa e a contribuição que deram ao nosso país. Aliar as 
características  de  um povo  trabalhador  como  os  japoneses  e  acolhedor 
como os brasileiros só poderia dar nisso: apoio para melhorar a condição de 
vida da comunidade,” finalizou.

O  Ministro  da  Embaixada  do  Japão,  Tatsuo  Arai,  falou  da  sua 
felicidade em inaugurar as salas de aula da ONG no ano em que se celebra 
o centenário da imigração japonesa no Brasil,  e espera que este projeto 



seja um símbolo que fortaleça ainda mais os laços de amizade entre o Japão 
e o Brasil.
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Descerramento da fita (José Miranda, presidente da 
ONG; Eduardo Lopes, administrador de Sobradinho; 

Tatsuo Arai, ministro da Embaixada do Japão; 
Takahiro Yamamoto, secretário da Embaixada do 
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Descerramento da placa inaugural (Eduardo Lopes, 
Raimundo Ribeiro, Tatsuo Arai, Takahiro Yamamoto)

Vista externa da Escola de Profissionalização Dentro da Sala de aula


