
 

GOVERNO JAPONÊS FIRMARÁ CONTRATO DE DOAÇÃO. 
 
      Será realizada a cerimônia de assinatura de contrato de doações através do Programa 
de Assistência a Projetos Comunitários do Governo Japonês com a Associação Paranaense de 
Amparo às Pessoas Idosas “Wajun-kai”, em Maringá, PR.  
 

1 Projeto:  
    Reforma da instalação sanitária coletiva da instituição de longa permanência para idosos Wajun-kai. 

 
2 Valor da Doação: 52,461 dólares americanos (194,106 reais) 

      Cerimônia: dia 10 de março de 2019, na Associação Wajun-kai 
 

3 Resumo: 
A Associação Paranaense de Amparo às Pessoas Idosas “Wajun-kai” foi fundada em 1975, pelo 
Sr. Yomei Sasaki, com o objetivo de oferecer apoio a pessoas idosas. Sendo uma instituição de 
caridade sem fins lucrativos, funciona 24 horas, oferecendo gratuitamente serviços de apoio 
como um lar para idosos de longa estada. Tendo como alvo idosos oriundos de famílias de baixa 
renda, a instituição que, além de oferecer-lhes oportunidades de práticas de artesanato, coral, 
esportes e jogos, e realizar atividades grupais orientadas por assistentes sociais e psicólogos, 
também tenta preservar na medida do possível a comida, os costumes e as tradições japonesas 
para os descendentes de japoneses que lá residem. Além disso, realiza também diversas 
atividades externas de apoio (exames médicos, tratamento psicológico, atividades culturais). 
Este contrato de doação disponibilizará recursos para a realização de reformas das instalações 
sanitárias e a instalação de sistema de aquecimento solar de água. 
 
A doação é viabilizada através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários do Governo 
Japonês (Programa APC - KUSANONE), cujos recursos provêm da contribuição tributária do 
povo japonês, e que visam promover auxílio no campo socioeconômico aos países em 
desenvolvimento por meio de ações nas áreas de educação básica, capacitação profissional, 
saúde e saneamento, meio ambiente e bem-estar social. 
 
 

Mais informações: Sr. Cleverson, Consultor do Instituto Cultural e Científico Brasil Japão, em parceria com 
Consulado Geral do Japão em Curitiba: (41) 3362-3663, E-mail: instituto.apc2015@gmail.com 
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