
 

 

 

 
 

GOVERNO JAPONÊS FIRMOU CONTRATO DE DOAÇÃO  
COM A GUARDA MIRIM DE LONDRINA 

 
     O Governo Japonês, através do Programa de Assistência à Projetos 
Comunitários (APC), firmou no dia 7 de fevereiro, em Londrina (PR), um contrato 
de doação com a Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Guarda Mirim 
de Londrina, para o “Projeto de Expansão da Guarda Mirim de Londrina”. 
Através deste contrato serão disponibilizados recursos no valor de US$ 89.501,00. 
 
    Na cerimônia de assinatura de contrato, além do Cônsul Geral do Japão em 
Curitiba Toshio Ikeda e do Cônsul Satoshi Morita, estavam presentes por parte da 
Guarda Mirim de Londrina, a Presidente Kimiko Yoshii, a Diretora Maria das Graças 
Vicelli, o Coordenador Claudio Márcio de Mello, educadores e funcionários da 
instituição, totalizando aproximadamente 20 pessoas. 
     
    Fundada em 1965, a Guarda Mirim de Londrina atende adolescentes de 13 a 18 
anos em situação de vulnerabilidade, promovendo o direcionamento social e 
educacional destes jovens através de turmas de artes cênicas, musicalização, 
oficinas de artes visuais, banda marcial, além de permitir a inclusão no mercado 
de trabalho através de cursos de formação profissional, tais como os de auxiliar 
administrativo, padaria e confeitaria, informática, entre outros. Nestes 50 anos, 
procurando atender a crescente demanda, a instituição tem aumentado a cada 
ano o número de jovens atendidos, chegando aos 520 atendidos atualmente. A 
necessidade de ampliação das dependências, decorrente da ampliação das 
atividades da instituição, motivou a contemplação deste projeto, que viabilizará 
recursos para a construção de 3 novas salas de aula. 
 
     Na cerimônia, a Presidente Kimiko Yoshii expressou a profunda gratidão ao 
Consulado e ao Governo Japonês por esta doação, citou que a construção das 
novas salas de aula trarão benefícios aos jovens atendidos pela instituição. 
 
     Em seguida, o Cônsul Geral do Japão em Curitiba, Toshio Ikeda, citou a 
satisfação em firmar este contrato de doação, através do Programa APC do 
Governo Japonês, e o desejo de que as novas salas de aula a serem construídas 
sejam bem aproveitadas pelos jovens e resultem em melhoria nos atendimentos 
prestados pela Guarda Mirim. 
 
     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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes da Cerimônia de Assinatura de Contrato 

Cônsul  Geral Toshio Ikeda e Presidente Kimiko Yoshii  no ato da assinatura do contrato de doação 


