
São Paulo, 25 de março de 2021. 

NOTA PARA A IMPRENSA  

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE SEGURANÇA HUMANA – 

APC 

Sobre a Assinatura do Contrato de Doação do Programa de Assistência aos Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana- APC, em prol do “Projeto de Ampliação da Unidade 

de Proteção à Criança do Município de São Paulo” 

No dia 22 de março de 2021, realizou-se a Assinatura do Contrato de Doação entre o 

Consulado Geral do Japão em São Paulo e a  Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora 

Aparecida em prol do “Projeto de Ampliação da Unidade de Proteção à Criança do Município 

de São Paulo” pelo Programa de Assistência aos Projetos Comunitários e de Segurança 

Humana- APC.  

 

Informações Básicas do Projeto 

Nome do projeto: Projeto de Ampliação da Unidade de Proteção à Criança do Município de São 

Paulo 

Nome da Entidade: Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida 

Local de execução do projeto: Estado de SP, Município São Paulo 

Data de assinatura do contrato de doação:  22 de março de 2021 

Valor total da doação: US$ 50.120  

Objeto doado: Ampliação da Unidade de Proteção à Criança com a Instalação do Telhado 

 

1. A Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida, na cidade de São Paulo, 

atende até 15 crianças que estão temporariamente protegidas de seus pais por abusos, 

oferecendo gratuitamente, durante esse período, a hospedagem, alimentação, assistência 

médica, educação, e outros.  

 

2. As crianças protegidas recebem, na sala de estudos da entidade, aulas online. No 

entanto, devido à estrutura do prédio, há apenas uma sala de estudos disponível, dificultando 

garantir o tempo de estudo suficiente para todas as crianças. 

 

3. Desta forma, a entidade elaborou um projeto de instalação de telhado, no terraço da 

sede da entidade, onde seria criado o espaço necessário para a realização de reuniões, 

treinamentos e exercícios para as crianças, possibilitando transformar a sala de reuniões e 

trabalho existente em mais uma sala de estudos que pudesse garantir o tempo de 

aprendizagem necessário para todas as crianças. 

 
4. O Consulado Geral do Japão, considerando que a doação do governo japonês 

contribuirá para apoiar as oportunidades de estudo e exercício dessas crianças, inclusive na 

pandemia, decidiu fornecer para a entidade a cooperação financeira de até US$ 50.120. 



5. Esperamos que esta cooperação contribua para a realização da segurança humana 

promovida pelo Japão, proporcionando o crescimento, o apoio e a promoção da independência 

dessas crianças. 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo - Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100 

E-mail: cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 

mailto:cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp

