
 

 

 

 
 
 

GOVERNO JAPONÊS FIRMOU CONTRATO DE DOAÇÃO COM  
A APAE DE CANOINHAS 

 
     O Governo Japonês, através do Programa de Assistência a Projetos 
Comunitários (APC), firmou no dia 15 de dezembro, no Consulado  
Geral do Japão em Curitiba, um contrato de doação com a Associação de Pais e 
Amigos (APAE) de Canoinhas, para o “Projeto de Aquisição de Micro-ônibus 
Adaptado”. Através deste contrato serão disponibilizados recursos no valor de 
US$ 97.777,00. 
 
    Na cerimônia de assinatura de contrato, além do Cônsul Geral do Japão em 
Curitiba Toshio Ikeda, estavam presentes por parte da APAE de Canoinhas, a 
Presidente Joana Raquel Seleme Miotto, a Diretora Simone Geruza Munhoz, a 
Secretária Antonia Marilda Glaba, representantes da imprensa, entre outros.  
     
    A Associação de Pais e Amigos de Canoinhas, fundada em 1974, é 
mantenedora da Escola de Ensino Especial Santa Cruz, que atualmente presta 
atendimento a 170 alunos portadores de necessidades especiais nas áreas de 
educação, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outas.  
Realiza também o transporte dos alunos, mas os veículos que possui são 
insuficientes, e não possuem equipamento adequado para o transporte de 
cadeirantes. A necessidade urgente de adquirir um micro-ônibus e as dificuldades 
financeiras apresentadas pela instituição motivou a contemplação deste projeto, 
que viabilizará a compra de um micro-ônibus equipado com elevador para 
cadeirantes. 
 
   Na cerimônia, o Cônsul Geral do Japão em Curitiba, Toshio Ikeda, manifestou a 
alegria em firmar o contrato de doação através do Programa de Assistência a 
Projetos Comunitários do Governo Japonês, e expressou o desejo de que os 
resultados concretizem-se rapidamente, com a aquisição do micro-ônibus, 
proporcionando melhorias no atendimento prestado aos alunos. Disse ainda, que 
terá satisfação em visitar a instituição para fazer a entrega do veículo e encontrar 
os alunos e representantes. 
 
   A Presidente Joana Miotto expressou a gratidão ao Consulado Geral do Japão e 
a generosidade do Governo Japonês. Citou que este projeto impulsionou a 
instituição a ter vontade e garra e promoveu a união com o Japão, belo país 
insular do Oceano Pacífico. Mencionou a participação da comunidade nikkey na 
região, que também participará da comemoração na entrega do veículo, prevista 
para o próximo ano. 
 



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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cônsul  Geral Toshio Ikeda e participantes da cerimônia 

Cônsul Geral Ikeda e Presidente Joana Miotto assinam o contrato 


