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Assumir a presidência do Instituto Atsushi e Kimiko 

Yoshii foi um verdadeiro presente para mim. Estou há 28 

anos no Grupo A.Yoshii e esta nova função me trouxe a 

oportunidade de aprender sobre diversos assuntos voltados 

ao terceiro setor, além de entender como a entidade estava 

estruturada. Através de minha formação em Administração 

de Empresas com foco em finanças, naturalmente fui 

trazendo esta experiência para dentro da organização. 

O Instituto A.Yoshii proporciona um ambiente onde é 

possível colocar em prática o nosso lado mais humano, 

nosso afeto pelo trabalho, pela comunidade em que 

estamos inseridos, e ainda olhar para o meio ambiente 

com mais cuidado e atenção. 

Em 2018, cuidamos da reorganização da documentação, 

ampliando as possibilidades de atuação com uma visão 

de futuro. Trabalhamos fortemente com a consultoria do 

SESI Curitiba, contando com o apoio das profissionais 

REESTRUTURAR 
E AMPLIAR 

Renata Thereza Fagundes Cunha e Caroline Arns de Santa 

Cruz Arruda, que deram um direcionamento fantástico. 

Visitamos organizações semelhantes ao Instituto para 

conhecer o trabalho e como suas atividades estão 

impactando a comunidade local.

Além do trabalho de reestruturação, mantivemos todas as 

ações e atividades planejadas pela diretoria anterior. Para 

2019, o desafio é implementar as mudanças. É possível que 

não tenhamos resultados imediatos, mas acredito que em 

2020 poderemos colher frutos. 

Creio que as mudanças tenham que ser gradativas, mas 

nosso foco na educação, no desenvolvimento de pessoas 

e no meio ambiente está claro e certamente será o fio 

condutor deste processo.

Simoni Bianchi
Presidente do Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii

Simoni Bianchi - Presidente do Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii

As ações fomentadas pelo Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii 

reiteram o seu compromisso com o desenvolvimento de 

uma sociedade justa, solidária e sustentável. A organização 

atua ativamente e de forma transparente na promoção da 

arte, cultura, meio ambiente, cidadania e geração de renda.

O atual Relatório Social tem o objetivo de apresentar as 

atividades realizadas durante o ano 2018 pelo Instituto 

Atsushi e Kimiko Yoshii. São iniciativas que proporcionaram 

inestimáveis benefícios à comunidade e aos colaboradores 

do Grupo A.Yoshii.

Boa leitura!

PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CULTURAL E 
AMBIENTAL
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Formado por um conjunto de empresas especializadas 

em construção civil, incorporação residencial e 

empreendimentos, o Grupo A.Yoshii sempre buscou 

o crescimento sustentável, prezando os valores da 

qualidade, pontualidade e respeito absoluto pelo 

cliente.

Fundado em 1965, está presente em boa parte do 

país construindo edifícios, escolas, universidades, 

teatros, hospitais, plantas industriais, agroindústria e 

no segmento de varejo e tecnologia, somando mais 

de dois milhões de metros quadrados construídos. 

Tem unidades em Londrina, Maringá e Curitiba - 

cidades onde atua ativamente na construção e 

incorporação de empreendimentos imobiliários, 

agindo sempre para garantir a excelência e a 

satisfação às expectativas e necessidades dos 

clientes.

O contínuo crescimento é consequência direta de sua 

filosofia de trabalho, baseada no investimento no 

ser humano, na incorporação constante de avanços 

tecnológicos e no atendimento de qualidade.

O Grupo A.Yoshii figura entre as mais sólidas 

empresas do segmento e possui certificação máxima 

do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

no Habitat (PBQP-H) e ISO 9001. 

Em 2018, se posicionou entre as 10 melhores 

empresas para se trabalhar no Great Place To Work, 

que mede o nível de confiança dos funcionários em 

relação à credibilidade, respeito, imparcialidade, 

orgulho e companheirismo.

Além de receber diversos prêmios ao longo de sua 

história, o Grupo A.Yoshii ainda comemora outra 

importante conquista: a inclusão da empresa no 

guia das 150 melhores empresas para se trabalhar, 

promovido pela revista Você S/A.

GRUPO
A.YOSHII
Respeito e Credibilidade
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INSTITUTO

Entidade sem fins lucrativos criada 

em 2006, o Instituto Atsushi e Kimiko 

Yoshii nasceu com a missão de 

promover e coordenar os projetos de 

Responsabilidade Social do Grupo 

A.Yoshii. Sua idealização concretizou 

as inúmeras atividades sociais 

desenvolvidas pelos seus fundadores.

O objetivo é apoiar e promover 

programas voltados à valorização do 

ser humano, dando ênfase à educação, 

conscientização ecológica, incentivo 

à cultura, além de iniciativas que 

incrementam a qualidade de vida 

dos colaboradores do grupo e da 

comunidade.

Agir como agente transformador e 

multiplicador social, promovendo o 

desenvolvimento pessoal, cultural e de 

preservação do meio ambiente.

Ser referência em Responsabilidade 

Social através da conduta ética e 

transparente, e pela capacidade 

transformadora e multiplicadora de

suas ações.

- Compromisso com a Ética.

- Valorização da cidade e região.

- Realização de ações de preservação

   ambiental.

- Promoção da Educação, Cidadania,

Cultura, Esporte e Assistência Social.

- Colaboradores e familiares. 

- Comunidade em geral. 

MISSÃO

VISÃO

VALORES

PÚBLICO
ALVO

ATSUSHI E
KIMIKO YOSHII

Graças às práticas sustentáveis 

realizadas no período de 2011 a 2015, o 

Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii obteve 

o reconhecimento do Movimento Nós 

Podemos Paraná como instituição 

parceira dos ODM, Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio - agenda 

global criada pela ONU com metas até 

2015.

A partir daí foram estabelecidos 

os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, ODS, série de compromissos 

composta por 17 objetivos e 169 metas a 

serem atingidas até 2030. 

Em 2016 e 2017, o Instituto ratificou o 

reconhecimento dos ODS com a inscrição 

do Projeto Criando Arte no Prêmio SESI 

ODS, recebendo o primeiro lugar na 

categoria Organização da Sociedade 

Civil, com atuação a nível federal.

Em 2018, o Instituto Atsushi e Kimiko 

Yoshii conquistou o 1º lugar na categoria 

Organização da Sociedade Civil, nível 

Federal, no 3º Prêmio Sesi ODS, que 

reconhece os melhores projetos de 

indústrias, empresas, poder público, 

organizações civis e instituições de 

ensino para o alcance dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável.
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PARCERIAS

RECONHECIMENTO

Trabalho
Princípio 3
As empresas devem defender a liberdade de 

associação e o reconhecimento efetivo do direito 

à negociação coletiva.

Princípio 4 
Eliminar de todas as formas o trabalho forçado 

ou compulsório.

Princípio 5
Erradicar efetivamente o trabalho infantil.

Princípio 6 
Eliminar a discriminação no emprego e ocupação.

Direitos Humanos
Princípio 1
As empresas devem apoiar e respeitar a 

proteção dos Direitos Humanos reconhecidos 

internacionalmente.

Princípio 2 
Certificar-se de que não são cúmplices em abusos 

dos Direitos Humanos.

Em 2012, o Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii 

tornou-se signatário do Pacto Global, iniciativa 

que tem o intuito de mobilizar a comunidade 

empresarial para adotar em seus negócios, 10 

princípios relacionados às áreas de Direitos 

Humanos, Relações de trabalho, Meio ambiente 

e Anticorrupção.

PACTO
GLOBAL

Meio Ambiente
Princípio 7 

As empresas devem apoiar a abordagem preventiva 

sobre os desafios ambientais.

Princípio 8
Desenvolver iniciativas a fim de promover maior 

responsabilidade ambiental.

Princípio 9
Incentivar o desenvolvimento e a difusão

de tecnologias ambientalmente sustentáveis.   

Combate à Corrupção

Princípio 10
As empresas devem combater a corrupção em 

todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

O ano de 2018 foi concluído com 
chave de ouro para o Instituto Atsushi 
e Kimiko Yoshii, que deixou um legado 
de 12 anos de seu antigo nome. A 
partir de 2019, data de publicação 

deste material, passa a ser Instituto 
A.Yoshii, proporcionando uma 
mudança no nome e logomarca, em 
busca de maior profissionalização e 
aproximação com o Grupo A.Yoshii. 
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Desenvolvido desde 2007 

pelo Instituto Atsushi e Kimiko 

Yoshii, o Projeto Criando Arte consegue 

transformar resíduos da construção civil em peças 

de artesanato. Através de oficinas de artesanato 

sustentável, é possível aprender a reaproveitar os 

rejeitos que iriam para o lixo, criando objetos de 

arte. 

A ação é aberta a toda a comunidade. Além de 

reduzir o impacto ambiental, a iniciativa promove 

capacitação, melhorando a autoestima e a 

geração de renda dos alunos, além de oportunizar 

o empoderamento feminino.

PROJETO
CRIANDO 
ARTE

INICIATIVAS DE RSE

OFICINAS 
REALIZADAS 
EM 2018

INICIATIVAS DE RSE

OFICINA
DE CACHEPÔ
Reaproveitamento de barricas de papelão.
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OFICINA DE JORNAL
Produção de peças e objetos com jornais.

OFICINA DE TECIDO
Produção de peças e objetos com retalhos.

OFICINA DE MOSAICO
Reaproveitamento de azulejo, pastilhas e rejunte.

Resultado

Quando: março a novembro de 2018
Total de oficinas realizadas: 24
Público presente: 120 pessoas 
Peças produzidas:  cerca de 500
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PROJETO
VOLUNTARIADO

INICIATIVAS DE RSE

O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii 

estimula os colaboradores do Grupo 

A.Yoshii a participarem de forma 

espontânea e não remunerada de 

ações ecológicas, educacionais, 

sociais, de saúde e cidadania. Esse 

é o objetivo principal do Projeto 

Voluntariado, iniciativa criada em 

2010. A missão é incentivar as 

pessoas a doarem tempo e talento 

em prol de causas de interesses 

sociais e comunitárias.
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PROJETO VOLUNTARIADO
INDICADORES DE RSE

Meio Ambiente

PLANTIO
DE ÁRVORES
O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii convidou 

os alunos da Escola Municipal Geni Ferreira, de 

Londrina, para uma ação ecológica: plantar mudas 

de árvores em uma área da Chácara Graciosa, 

contribuindo com a arborização do local e 

incentivando-os à prática de atitudes ambientais 

positivas.

O plantio foi feito no dia 8 de outubro e envolveu 

25 estudantes. A ação foi realizada em parceria 

com a Folha Cidadania e a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, que doou as mudas. 

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
PLANTIO DE ÁRVORES
Alunos envolvidos: 25 
Instituição convidada: Escola Municipal 
Geni Ferreira
Parceiros: Folha Cidadania e Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente
Árvores plantadas: 15 mudas 
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PROJETO VOLUNTARIADO

PÁSCOA
SOLIDÁRIA

INICIATIVAS DE RSE

Ações Sociais

A Campanha da Páscoa Solidária promovida 

pelo Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii tem ótimos 

indicadores: além de despertar a solidariedade entre 

colaboradores, diretores, parceiros, fornecedores e 

clientes do Grupo A.Yoshii, a iniciativa beneficia as 

crianças que frequentam instituições assistenciais.

A meta é arrecadar caixas e sacos de bombons, para 

proporcionar uma Páscoa mais feliz às crianças de 

bairros e instituições carentes. É uma corrente de 

amor, um mutirão para tornar a Páscoa de centenas 

de crianças mais doce e divertida. 



22 23

Resultado
PROJETO VOLUNTARIADO
CAMPANHA DE PÁSCOA SOLIDÁRIA
Kits de Páscoa doados: 1.000
Entidades beneficiadas: 08
Londrina: 03 (Amparo Social Menino 
Deus, Sociedade Beneficente Menino 
Deus e CEI Nova Vida)
Maringá: 03 (Igreja Batista Renovada, 
Assembleia de Deus e Ministério de Vida 
Renovada)
Curitiba: 02 (Pequeno Cotolengo e Lar 
Infantil Sol Amigo)
Crianças beneficiadas: 1.000

PROJETO VOLUNTARIADO
INICIATIVAS DE RSE

SEMANA 
SOLIDÁRIA
DA CRIANÇA

Ações Sociais
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O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii apoia e participa 

da Semana Solidária da Criança, uma iniciativa 

da Abrasel, Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – Norte do Paraná. A abertura do 

evento foi realizada na Chácara Graciosa, no dia 

1º de outubro, e reuniu cerca de 250 estudantes de 

escolas públicas de Londrina que tiveram uma manhã 

de muita diversão, brincadeiras e entretenimento.

Além disso, a criançada recebeu a Cartilha do Meio 

Ambiente, com informações sobre preservação da 

natureza e sustentabilidade, e ainda saboreou um 

delicioso lanche oferecido pelo Buffet Laguna. 
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PROJETO VOLUNTARIADO

CAMPANHA 
DE INVERNO

INICIATIVAS DE RSE

Em 2018, o Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii se uniu 

ao Sinduscon - Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Paraná - para promover a Campanha 

do Agasalho. A ação é uma grande corrente para 

arrecadar roupas, agasalhos, calçados e cobertores. 

As empresas do Grupo A.Yoshii se tornaram pontos 

de coleta das doações. O material arrecadado foi 

encaminhado a duas instituições de Londrina: a 

Casa Acolhedora, que atende 80 crianças com 

idades de 6 a 13 anos; e o Nuselon, Núcleo Social 

Evangélico de Londrina, que atende 37 crianças e 

adolescentes de zero a 18 anos. 

Ações Sociais

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
CAMPANHA DE INVERNO
Quantidade arrecadada: Aproximadamente 150 peças
Instituições beneficiadas: Casa Acolhedora e Nuselon
Crianças beneficiadas: Aproximadamente 120 

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
SEMANA SOLIDÁRIA DA CRIANÇA
Quando: dia 01 de outubro
Onde: Chácara Graciosa
Crianças Beneficiadas: 250
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O Bazar Solidário de Natal é um evento promovido 

pelo Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii, onde se 

pode adquirir itens natalinos confeccionados 

artesanalmente e com isso ajudar entidades 

beneficentes da região. Além de oferecer objetos 

para deixar a casa mais bonita no final do ano, o 

dinheiro arrecadado com as vendas é destinado a 

várias instituições de Londrina e Maringá.

INICIATIVAS DE RSE

BAZAR
SOLIDÁRIO 
DE NATAL

PROJETO VOLUNTARIADO
Ações Sociais
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Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
BAZAR SOLIDÁRIO DE NATAL
Instituições beneficiadas: 14
Londrina: APAE, Associação Defensora de 
Animais, Casa de Apoio à Família do Idoso 
Acamado, Creche Matilde Vicentini, Guarda 
Mirim, ILECE, Irmãs Betânia, Londrina Unida 
pelo Hospital Universitário, ONG VIVER e 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.
Maringá: APAE, Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, Lar Escola, Abrigo 
Dignidade Animal. 
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PROJETO VOLUNTARIADO

CAMPANHA 
DE NATAL

INICIATIVAS DE RSE

Ações Sociais

A Campanha de Natal promovida pelo Instituto 

Atsushi e Kimiko Yoshii tem o objetivo de arrecadar 

alimentos para instituições filantrópicas e promover 

o voluntariado junto aos colaboradores e gestores 

do Grupo A.Yoshii.

Graças à ampla participação dos voluntários, 

foram arrecadados 386 quilos de alimentos como 

macarrão, óleo, açúcar, leite, farinha de trigo, arroz e 

outros produtos – beneficiando dezenas de famílias 

de Londrina, Maringá e Curitiba.

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
CAMPANHA DE NATAL
Quantidade arrecadada: 
386 kg de alimentos
Instituições beneficiadas: 03
Londrina: Guarda Mirim
Maringá: 
Albergue Santa Luiza de Marillac
Curitiba: Lar Infantil Sol Amigo
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PROJETO VOLUNTARIADO

PROJETO 
CLICK

INICIATIVAS DE RSE

Cidadania

O Projeto Click oportuniza aprendizado na área de 

informática e inclusão digital aos colaboradores 

do Grupo A.Yoshii. Através de cursos gratuitos, 

realizados em parceria com o Senai, os alunos 

aprendem desde a computação básica até como 

utilizar programas, acessar a internet, mandar 

e-mails, navegar nas redes sociais etc.

Graças ao Projeto Click, centenas de colaboradores 

do Grupo A.Yoshii já desvendaram os mistérios 

do mundo digital, acessando conteúdos, fazendo 

pesquisas e aprimorando os conhecimentos pessoais 

e profissionais. 

Resultado
PROJETO VOLUNTARIADO
PROJETO CLICK
Duração do Curso de Informática: 4 meses
Público beneficiado: 8 colaboradores
Data da formatura: 14 de agosto
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INICIATIVAS DE RSE

TARDE
FESTIVA
DA ACEL

Cidadania

O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii, em parceria 

com a ACEL, Associação Cultural e Esportiva de 

Londrina, promoveu mais uma edição da Tarde 

Festiva – evento destinado à saúde, amizade e 

conhecimento. 

O encontro contou com a participação de 120 

idosos. Além das atividades recreativas e culturais, 

eles assistiram à palestra “A vida dos idosos no 

Japão”, ministrada por Mifue Kadobayashi.

PROJETO VOLUNTARIADO

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
TARDE FESTIVA DA ACEL
Quando: 14 de março
Onde: Chácara Graciosa
Público beneficiado: 120 pessoas



38 39

INICIATIVAS DE RSE

DIA 
NACIONAL DA 
CONSTRUÇÃO
SOCIAL

O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii se 

uniu ao Sinduscon (Sindicato da Indústria 

da Construção Civil) e ao SESI (Serviço 

Social da Indústria) para comemorar o Dia 

Nacional da Construção Social, evento 

voltado à promoção da responsabilidade 

social empresarial.

Voluntários do Instituto distribuíram 250 

exemplares da Cartilha do Meio Ambiente 

aos participantes, com importantes 

informações sobre ecologia e preservação 

ambiental.

A iniciativa tem o objetivo de promover a 

integração entre trabalhadores, familiares, 

empresários e parceiros da indústria da 

construção. 

PROJETO VOLUNTARIADO
Cidadania

Resultado
PROJETO VOLUNTARIADO
DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO 
SOCIAL
Quando: 18 de agosto
Onde: Sede Campestre do 
Sintracom (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de 
Londrina)
Cartilhas distribuídas: 
250 exemplares
Público beneficiado: 250 pessoas
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OUTUBRO 
ROSA
No mês de outubro, o Instituto Atsushi e Kimiko 

Yoshii focou seus esforços para sensibilizar os 

colaboradores do Grupo A.Yoshii, em Londrina 

e Maringá, sobre a importância do diagnóstico 

precoce do câncer de mama por meio de palestras 

ministradas pelo enfermeiro João Ferreira, do 

Grupo A.Yoshii. 

A ação aconteceu nas cidades de Londrina e 

Maringá, nos canteiros de obras e no quadro 

administrativo. 

Além disso, foram distribuídos panfletos com 

diversas informações sobre a prevenção da doença, 

por meio de exames médicos periodicamente, para 

que repassassem a seus familiares e amigos. 

Na sede da Construtora A.Yoshii, em Londrina, o 

bate-papo foi com a enfermeira Elaine Carmelo, 

do Hospital do Câncer. 

INICIATIVAS DE RSE

PROJETO VOLUNTARIADO
Saúde

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
OUTUBRO ROSA
Quando: outubro
Público beneficiado em Londrina: 700 pessoas
Público beneficiado em Maringá: 400 pessoas
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A campanha Novembro Azul levou informações 

relevantes aos colaboradores do Grupo A.Yoshii, 

nas obras e na sede administrativa, sobre o perigo 

do câncer de próstata e a importância dos exames 

preventivos.

A doença acomete principalmente homens 

maduros e pode ser curada quando o tumor 

ainda está em fase inicial.Portanto, o diagnóstico 

precoce é fundamental para o seu controle e cura.

NOVEMBRO
AZUL

INICIATIVAS DE RSE

PROJETO VOLUNTARIADO
Saúde

Resultado
PROJETO VOLUNTARIADO
NOVEMBRO AZUL
Quando: Novembro
Público beneficiado em Londrina: 700 pessoas
Público beneficiado em Maringá: 400 pessoas
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Professores e alunos da Guarda Mirim de Londrina 

tiveram a oportunidade de se orientar sobre a 

importância do diagnóstico precoce de duas 

doenças fatais: o câncer de mama e o de próstata.

Graças à iniciativa do Instituto Atsushi e Kimiko 

Yoshii, as campanhas Outubro Rosa e Novembro 

Azul, dedicadas a essas doenças, foram levadas 

até a Guarda Mirim, através de palestra com o 

enfermeiro João Ferreira, do Serviço de Saúde do 

Grupo A.Yoshii.

OUTUBRO 
ROSA E 
NOVEMBRO
AZUL

INICIATIVAS DE RSE
PROJETO VOLUNTARIADO
Saúde

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO 
AZUL
Quando: 07 de novembro
Onde: Guarda Mirim de Londrina
Público beneficiado: 250 pessoas
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Com o objetivo de contribuir com o abastecimento 

do estoque do Hemocentro Regional de Londrina, 

o Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii promoveu, 

no mês de novembro, um mutirão para a 

coleta de sangue. Operários e colaboradores do 

Grupo A.Yoshii foram convidados a participar 

voluntariamente da campanha.

Atitudes como essa despertam sentimentos 

nobres, como solidariedade e amor ao próximo. 

O Hemocentro de Londrina é responsável pelo 

atendimento de hospitais e toda a rede pública da 

17ª Regional de Saúde.

DOAÇÃO 
DE SANGUE

INICIATIVAS DE RSE
PROJETO VOLUNTARIADO
Saúde

Resultado
PROJETO VOLUNTARIADO
DOAÇÃO DE SANGUE
Quando: Novembro
Doadores de sangue: 55
Entidade beneficiada: Hemocentro 
Regional de Londrina
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Graças ao Projeto Geladeiroteca, colaboradores da 

construção civil do Grupo A.Yoshii estão tendo a 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos. 

O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii envelopou 

uma geladeira sem uso e abasteceu-a com livros 

sobre diferentes temas. A Geladeiroteca percorre 

os canteiros de obras, levando informações, dados 

e conteúdos. Durante o intervalo de almoço, os 

funcionários podem emprestar os livros, ler e 

depois devolver. 

Além de difundir cultura e informação, o projeto 

contribui para melhorar o vocabulário das pessoas, 

promovendo a socialização.

Alunos da Escola Municipal Tereza Canhadas 

Bertan, de Londrina, participaram, em novembro, 

de uma viagem lúdica ao mundo da fantasia e do 

conhecimento através do Projeto de Contação de 

Histórias. A ação realizada anualmente na Chácara 

Graciosa, em parceria com a Folha Cidadania, tem 

o objetivo de estimular o hábito da leitura nas 

crianças.

GELADEIROTECA

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIA

INICIATIVAS DE RSE INICIATIVAS DE RSE
PROJETO VOLUNTARIADO PROJETO VOLUNTARIADO
Cultura Cultura

Resultado

PROJETO VOLUNTARIADO
GELADEIROTECA
Obras visitadas: Landmark (novembro)
Vila das Orquídeas (dezembro)
Público beneficiado: 200 colaboradores

Resultado
PROJETO VOLUNTARIADO
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Onde: Chácara Graciosa
Quando: 13 de novembro
Público beneficiado: 30 estudantes
Escola participante: Escola Municipal 
Tereza Canhadas Bertan
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GUARDA
MIRIM

INICIATIVAS DE RSE

O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii é um 

importante parceiro da Guarda Mirim de Londrina, 

associação sem fins lucrativos, criada em 1965, 

voltada ao direcionamento social, educacional 

e profissional de jovens e adolescentes de baixa 

renda. 

Atendendo aproximadamente 900 jovens, com 

idade entre 14 e 18 anos, a entidade oferece 

cursos de iniciação profissional e oficinas nas 

áreas de esporte, arte e lazer.
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Outlev 
O Outlev faz parte do calendário social-

filantrópico de Londrina e em 2018 atraiu um 

público de 5 mil pessoas. O evento contou 

com a participação de 65 lojistas de diferentes 

segmentos, que ofereceram produtos de 

qualidade com preços generosos. 

Além de assistir ao desfile de modas, o público 

pôde aproveitar as delícias da praça de 

alimentação e ainda renovar o guarda-roupa. 

A renda obtida com a locação dos estandes foi 

destinada à Guarda Mirim de Londrina. 

Ações promovidas em
prol da Guarda Mirim

Resultado

Outlev 2018
Quando: 07 a 10 de junho
Local: Chácara Graciosa
Público presente: 5 mil pessoas
Expositores: 65
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Ações promovidas em
prol da Guarda Mirim

Jantar Solidário
O Jantar Solidário Amigos da Guarda Mirim é uma 

iniciativa que visa angariar recursos para a entidade, 

que presta um excelente trabalho de inclusão social 

e profissional para jovens e adolescentes.

Em 2018, o Jantar Solidário chegou à sua 14ª 

edição, reunindo aproximadamente 500 pessoas, 

entre parceiros e fornecedores do Grupo A.Yoshii. 

Graça ao apoio da sociedade londrinense, a Guarda 

Mirim tem conseguido preparar os jovens para o 

futuro, oferecendo a eles educação profissional de 

qualidade e formação cidadã.

Resultado

JANTAR SOLIDÁRIO
Quando: 29 de outubro
Local: Buffet Villa Planalto
Público presente: 500 pessoas
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Ações promovidas em
prol da Guarda Mirim
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS I 

Festa Junina
A Festa Junina realizada pelo Grupo A.Yoshii 

proporcionou alegria e solidariedade aos 

colaboradores da empresa. Além de se 

divertir com as tradicionais brincadeiras, cada 

participante doou 1Kg de alimento – entre feijão, 

macarrão, óleo, arroz, fubá, açúcar etc. - que 

posteriormente foi destinado à Guarda Mirim de 

Londrina.

Ao todo, foram arrecadados 174 quilos de 

alimentos não perecíveis. Diariamente, a 

Guarda Mirim fornece alimentação para 900 

adolescentes.

Resultado

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS I
Evento: Festa Junina
Quantidade arrecadada: 
174 kg de alimentos
Instituição beneficiada: 
Guarda Mirim de Londrina

Ações promovidas em
prol da Guarda Mirim

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS II 

Arquitetando
Durante o 2º Arquitetando – circuito de palestras 

e workshops promovidos pela Construtora Yticon, 

empresa do Grupo A.Yoshii, foram arrecadados 

397 quilos de alimentos. Cada participante doou 

2Kg de alimentos no ato da inscrição.

A iniciativa tem como público-alvo clientes, 

arquitetos, estudantes e interessados e debateu 

o mercado de trabalho, técnicas de decoração, 

uso das cores, bricolagem, arquitetura, criação 

de pequenos jardins etc. 

Resultado

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS II
Evento: 2º Arquitetando
Quantidade arrecadada: 
397 kg de alimentos
Instituição beneficiada: 
Guarda Mirim de Londrina
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