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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 
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relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – HISTÓRIA 

 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para assumir o 

município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que permaneceu no 

cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira dama, a senhora Léa 

Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais que se despontavam, buscou 

conhecer a cidade e deparou-se com crianças engraxando sapatos e dormindo na rua.  

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem amparo 

na sede da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - APMI, e a partir 

destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de julho de 1977. 

Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura administrativa composta por 18 

(dezoito) membros da sociedade civil, denominada como Conselho Deliberativo.  

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam treinamentos 

em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia militar. Nessa época não 

se exigia uma idade mínima para ingressar na organização. Inúmeras crianças 

adentravam com dez anos, e o direito de escolha não era respeitado, sendo estes 

obrigados a frequentar a Guarda Mirim por determinação dos pais. Após um período 

de treinamento em ordem unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os 

estabelecimentos, e os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma 

garantia trabalhista ou previdenciária.  

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC com o 

Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de Aprendizagem, tendo 

como missão promover a formação técnico-profissional de adolescentes de ambos os 

sexos e de diferentes classes sociais, na faixa etária de 14 a 18 anos, para o 

desenvolvimento de atividades profissionais de aprendizagem de forma a lidar com 

diferentes situações do mundo do trabalho, em conformidade com os artigos 62 a 69 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da 

Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de sucesso no 

Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de Filantropia 

Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à elaboração do Decreto 
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8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” com o projeto “Oficina de 

Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento às suas práticas em 

prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do livro 

“Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida pelo Instituto 

GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, parcerias e 

relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de impacto, sendo 

que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático Aprendizagem 

Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede Marista de 

Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria “Programa 

de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no Paraná”; e 

apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de Magistrados da 

Infância e Juventude do Paraná. 

 

 Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros.  

 

 

 

 

 

Todas estas conquistas estão documentadas nos relatórios disponibilizados no portal 

de transparência da organização, disponível em: 

 http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/ 
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                         UNIDADE II –REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. A Guarda Mirim de Foz do Iguaçu - GMFI, associação com fins 

não econômicos e de assistência social, instituída em 26 de julho de 1977, 

reger-se-á por seu Estatuto Social, pelos dispositivos deste Regimento Interno 

e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo único. O presente Regimento Interno não substitui ou 

concorre com as determinações do Estatuto Social da Guarda Mirim de Foz do 

Iguaçu, constituindo-se como documento complementar de uso interno e 

regulatório das atividades associativas. 

  

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Seção I - Dos Órgãos 

Art. 2º. Para o cumprimento das competências legais e dos objetivos 

previstos no artigo 3º do Estatuto Social, a GUARDA MIRIM apresenta a 

seguinte estrutura organizacional: 

I. Órgão Deliberativo; 

II. Conselho Fiscal; 

III. Órgão Administrativo. 

Parágrafo único. Todos os órgãos acima nominados observarão suas 

respectivas competências atribuídas pelo Estatuto Social. 
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Seção II - Da Organização Interna 

 Art. 3º. Recomenda-se que a GUARDA MIRIM componha seu quadro de 

colaboradores, no mínimo, pelas seguintes ocupações: 

a) Advogado; 

b) Assistente Administrativo; 

c) Assistente Executivo; 

d) Assistente Social; 

e) Auxiliar Administrativo; 

f) Auxiliar de Cozinha; 

g) Auxiliar de Serviços Gerais; 

h) Coordenador Administrativo; 

i) Cozinheiro; 

j) Educador Físico; 

k) Enfermeiro; 

l) Instrutor; 

m) Instrutor de Informática; 

n) Instrutor de Música; 

o) Motorista; 

p) Nutricionista; 

q) Pedagogo; 

r) Psicólogo; 

s) Telefonista; 
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t) Vigia; 

u) Zelador. 

§ 1º. A Equipe Técnica da GUARDA MIRIM que terá como função orientar o 

aprendiz em um âmbito sócio pedagógico e psicossocial será composta pelas 

seguintes ocupações: 

I. Assistente Social; 

II. Pedagogo; e 

III. Psicólogo. 

§ 2º. A Unidade Gestora de Transferência – UGT que terá como objetivo 

avaliar, controlar e acompanhar as transferências voluntárias de recursos 

públicos será composta através de Ordem de Serviço expedida pela Diretoria 

Administrativa. 

§ 3º. O quadro de colaboradores respeitará o Organograma previsto no Anexo 

A deste Regimento Interno.  

 Art. 4º. O horário de trabalho dos funcionários observará a legislação em 

vigor e atenderá as normas e as necessidades da GUARDA MIRIM. 

Art. 5º. Cabe aos funcionários a fiel observância dos preceitos exigidos 

para manutenção da ordem, da dignidade e da disciplina na GUARDA MIRIM. 
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CAPÍTULO III 

DO INGRESSO E PERMANÊNCIA DO ADOLESCENTE NA GUARDA MIRIM 

Art. 6º. O adolescente interessado em integrar a GUARDA MIRIM 

deverá cumprir na data da inscrição todos os seguintes requisitos: 

I. Ter no mínimo 14 (quatorze) anos completos e no máximo 18 (dezoito) 

anos incompletos; 

II. Ser, preferencialmente, oriundo de família em situação de 

vulnerabilidade ou risco social; 

III. Ser residente e domiciliado no município de Foz do Iguaçu - Paraná; 

IV. Estar matriculado em estabelecimento de ensino ou ter concluído o 

ensino médio. 

Art. 7º. O adolescente, ou algum de seus responsáveis legais, deverá 

realizar a inscrição na sede da Guarda Mirim, no período de 15 (quinze) a 31 

(trinta e um) de janeiro, das 08 (oito) horas até as 12 (doze) horas, de segunda 

a sexta-feira.  

Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser permitida a inscrição de 

adolescentes diferentemente do período previsto no caput do artigo 7º desde 

que encaminhado pela Rede de Proteção com aval da Equipe Técnica. 

Art. 8º. Havendo vaga para atendimento, observando as características 

desta e do candidato, como nível e turno de escolaridade, o Assistente Social 

realizará visita domiciliar ou avaliação socioeconômica quando será observada 

a real necessidade de intervenção da GUARDA MIRIM, e, somente por meio 

destes mecanismos, será autorizada a efetivação do adolescente.  

Art. 9º. A efetivação dos adolescentes dar-se-á preferencialmente pela 

ordem de inscrição, observadas as demandas do mundo do trabalho.  
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Art. 10. Os critérios previstos neste Capítulo apenas serão flexibilizados 

após análise da Equipe Técnica da GUARDA MIRIM, em casos de 

encaminhamentos pelo Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude e 

Ministério Público do Trabalho, bem como nos casos comprovados de extrema 

vulnerabilidade e risco social, e determinações legais. 

Art. 11. A partir do ingresso do adolescente na GUARDA MIRIM fica 

autorizado de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, 

definitivo, irrevogável e irretratável, a utilização de sua imagem e voz pela 

GUARDA MIRIM e seus parceiros, em todos os materiais produzidos.  

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS, DEVERES, DISCIPLINA E 

DESLIGAMENTO 

Seção I - Dos Direitos 

 

Art. 12. Além dos direitos previstos na Constituição da República de 

1988, na Lei Federal nº 8.069/1990, e demais normas legais, são direitos dos 

adolescentes atendidos pela GUARDA MIRIM:  

I. Tomar conhecimento das disposições do Regimento Interno da 

GUARDA MIRIM, que estará disponível na Secretaria da organização e no site 

institucional;  

II. Participar das atividades proporcionadas pela GUARDA MIRIM, 

inclusive extraclasse; 

III. Participar da elaboração de normas disciplinares, quando convidado 

por algum Órgão da Guarda Mirim; 

IV. Ter garantida as condições de aprendizagem; 

V. Receber orientação educacional, pedagógica, psicológica, e/ ou 

qualquer outra disponível, tanto individualmente quanto em grupo; 
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VI. Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem 

comparações ou preferências; 

VII. Apresentar reclamações e pedidos; 

VIII. Ter disponível o resultado da avaliação de seu rendimento; 

IX. Ter garantida a avaliação de sua aprendizagem de acordo com a 

legislação vigente; 

X. Votar e ser votado nas eleições para líder e vice-líder de sala; 

XI. Ter livre acesso ao Órgão Administrativo e colaboradores da 

GUARDA MIRIM para apresentar eventuais dificuldades que encontrar e obter 

auxílio na solução de problemas. 

Art. 13. Assegura-se aos adolescentes a liberdade de expressão, 

resguardado o sigilo quando for necessário ou a pedido do próprio adolescente. 

Seção II - Dos Deveres 

Art. 14. São deveres dos adolescentes: 

I. Conhecer e cumprir o Regimento Interno e outras normas vigentes da 

GUARDA MIRIM;  

II. Comparecer pontualmente e assiduamente a Aprendizagem e as 

atividades programadas, empenhando-se para o êxito de sua execução;  

III. Respeitar os colegas, professores e colaboradores visando sempre à 

boa integração dentro e fora da organização;  

IV. Cooperar e zelar pela conservação do patrimônio da GUARDA 

MIRIM, de modo que também se mantenha a higiene e a limpeza em todas as 

dependências; 

V. Indenizar prejuízo causado por danos às instalações ou perda de 

qualquer material de propriedade da GUARDA MIRIM, dos colegas e dos 

colaboradores quando ficar comprovada a existência de dolo;  
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VI. Trajar-se adequadamente em qualquer dependência da GUARDA 

MIRIM e nas atividades práticas, de modo a manter o respeito mútuo, que não 

façam apologias a atividades imorais ou ilícitas, e a atender às normas de 

higiene e segurança pessoal e coletiva;  

VII. Transitar de maneira ordeira pelas dependências da GUARDA 

MIRIM; 

VIII. Comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações 

e avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;  

IX. Apresentar justificativa dos pais ou responsáveis em caso de falta;  

X. Apresentar atestado médico no prazo de 07 (sete) dias a contar do 

retorno à atividade para justificar faltas no Programa de Aprendizagem; 

XI. Apresentar à GUARDA MIRIM a cada encerramento de período 

letivo, bimestral, trimestral ou semestralmente, conforme a organização de 

ensino adotar, cópia do comprovante de notas e frequência;  

XII. Manter atualizado os dados cadastrais.  

Seção III - Das Proibições 

Art. 15. Ao adolescente é vedado: 

I. Realizar atitude que venha prejudicar o andamento das atividades da 

organização; 

II. Ocupar-se, durante o período de atividades de aprendizagem, de 

quaisquer outras contrárias ao processo pedagógico proposto;  

III. Retirar e/ ou utilizar, sem a devida permissão, qualquer documento 

ou material pertencente à organização; 

IV. Trazer para a GUARDA MIRIM material de natureza estranha ou 

proibido por lei; 
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V. Ausentar-se da GUARDA MIRIM sem a prévia autorização 

competente da organização; 

VI. Receber, sem a prévia autorização competente, pessoas estranhas 

ao funcionamento da organização;  

VII. Discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente ou 

verbalmente colegas, professores ou colaboradores;  

VIII. Expor colegas, colaboradores, professores ou qualquer pessoa à 

situação constrangedora;  

IX. Consumir ou manusear qualquer tipo de drogas, incluindo cigarros ou 

bebidas alcoólicas, nas dependências e adjacências da GUARDA MIRIM;  

X. Utilizar aparelhos eletrônicos na sala de aula, quais não estejam 

vinculados ao processo de aprendizagem e permitidos pelo professor;  

XI. Danificar os bens patrimoniais ou pertences de seus colegas ou 

colaboradores;  

XII. Portar armas brancas, de fogo, ou instrumentos que possam colocar 

em risco sua própria segurança ou de terceiros;  

XIII. Portar material que representa perigo para sua integridade moral ou 

física, ou de outrem;  

XIV. A prática de jogos de azar nas dependências e adjacências da 

GUARDA MIRIM.  

Seção IV - Das Medidas e Sanções Disciplinares 

Art. 16. Ao adolescente que deixar de cumprir ou transgredir de alguma 

forma as disposições contidas neste Regimento Interno aplicar-se-ão as 

seguintes medidas:  

I. Registro por meio de relatório dos fatos ocorridos envolvendo o 

adolescente;  
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II. Comunicado por escrito com ciência e assinatura dos pais ou 

responsáveis;  

III. Convocação dos pais ou responsáveis para ciência e/ ou assinatura 

termo de compromisso;  

IV. Sendo o caso, o adolescente encaminhado à autoridade competente 

para tomada de providências cabíveis.  

Art. 17. Além das medidas mencionadas no artigo anterior poderá o 

adolescente sofrer as seguintes sanções disciplinares:  

I. Advertência verbal;  

II. Advertência por escrito;  

III. Suspensão por no máximo 30 (trinta) dias;  

IV. Desligamento do Programa de Aprendizagem e da GUARDA MIRIM.   

Art. 18. As medidas e sanções disciplinares previstas nesta Seção 

independem de pré-existência uma da outra para sua aplicação, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente. 

Art. 19. São igualmente passíveis de medidas e de sanções 

disciplinares as condutas previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT.  

Art. 20. Será competente para aplicação das medidas e sanções 

previstas nesta Seção, dentro das limitações das respectivas ocupações e do 

Fluxograma Organizacional: 

I. Departamento Jurídico; 

II. Departamento de Recursos Humanos; 

III. Equipe Técnica; 

IV. Órgão Diretivo. 
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Seção V - Do Desligamento 

Art. 21. Além das sanções previstas no artigo 17, inciso IV, e artigo 19 

serão causas de desligamento do adolescente as hipóteses previstas no artigo 

433 da CLT. 

 

CAPÍTULO V - DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 

Art. 22. Aos pais ou responsáveis legais competem perante a GUARDA 

MIRIM:  

I. Inscrever o adolescente em estabelecimento de ensino de acordo com 

a legislação vigente;  

II. Assumir as ações propostas pela organização de forma a assegurar a 

formação educacional do adolescente;  

III. Comparecer às reuniões e demais convocações;  

IV. Propiciar condições para o comparecimento e a permanência do 

adolescente no estabelecimento de ensino e na GUARDA MIRIM;  

V. Acompanhar o desenvolvimento escolar e do Programa de 

Aprendizagem; 

VI. Assistir ou representar os filhos na contratação e rescisão do 

contrato de trabalho.  

 

 

 

 

 



 
 

Página |019  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 23. A GUARDA MIRIM não se responsabilizará por quaisquer bens 

furtados, danificados, extraviados ou perdidos dentro da organização ou na 

empresa parceira que o adolescente desempenha suas atividades.  

Art. 24. A GUARDA MIRIM terá como suas cores predominantes o 

verde-água e o ouro, e como marca o círculo com sua denominação completa 

ao centro, sob a imagem de uma pomba com o formato da palma de uma mão 

curvada, pairando sob os ramos de louro e o ano de sua fundação.  

Art. 25. Constituirão documentos anuais obrigatórios da GUARDA 

MIRIM o Plano Anual de Ação e o Relatório Anual de Ação.  

Art. 26. O presente Regimento Interno poderá ser modificado sempre 

que houver necessidade de aprimoramento, salvaguardando sua finalidade e 

consultados os órgãos competentes. 

Art. 27. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos 

pelo Órgão Administrativo.  

Art. 28. O presente Regimento Interno entrará em vigor assim que 

aprovado pelo Órgão Deliberativo da GUARDA MIRIM.  

Foz do Iguaçu, 01 de agosto de 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte da pesquisa:  

http://www.guardamirimfoz.org.br/down/Regimento_Interno_gmfi.pdf 
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           UNIDADE III – A MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS, VALORES E    

          OBJETIVO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

 

Como parte do planejamento estratégico da Guarda Mirim, a missão, 

visão, princípios, valores e objetivos foram reformulados para se adequar ao 

que a organização atualmente deseja: 

 I. Apoio ao aprendiz para conquistar seu futuro;  

II. Integração entre instituição, empresa, família e escola;  

III. Trabalho em rede;  

IV. Visão de mundo do trabalho;  

V. Garantia de direitos trabalhistas e previdenciários.  

 

3.1. MISSÃO  
 

 A GUARDA MIRIM tem como sua missão promover a formação técnico 

profissional de adolescentes através do Programa de Aprendizagem adquirindo 

e desenvolvendo suas potencialidades. 

 

3.2. VISÃO 
 

 A GUARDA MIRIM tem como visão ser referência e agente de 

transformação através do Programa de Aprendizagem. 

 

3.3. PRINCÍPIO 
 

A GUARDA MIRIM tem como princípios que todas as atitudes e tomadas 

de decisão pautar-se-ão na:  

I. Participação; 

II. Transparência; 

III. Interdisciplinaridade; 
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IV. Qualidade; 

V. Efetividade; 

 

3.4. VALORES 
  

 Os valores, que devem ser tratados com primazia pelos colaboradores e 

pela direção da organização, A GUARDA MIRIM tem como valores: 

 

I. Apoio ao aprendiz para conquistar seu futuro; 

II. Integração entre instituição, empresa, família e escola; 

III. Trabalho em rede; 

IV. Visão do mundo do trabalho; 

V. Garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. 

 

3.5. OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Proporcionar ao adolescente uma formação profissional básica 

observando suas peculiaridades para que possa construir um projeto de vida. 

 

3.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir para o desenvolvimento do adolescente propiciando seu 

crescimento pessoal e sua sociabilização por meio da educação, trabalho e 

família; 

 Incorporar atitudes progressivamente mais construtivas e positivas; 

 Evitar a busca pelo trabalho informal; 

 Possibilitar a participação na renda familiar por meio de atividades 

remuneradas; 

 Monitorar, orientar e avaliar o desenvolvimento dos aprendizes no mundo 

do trabalho; 
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 Oferecer uma infraestrutura acessível a todos, alimentação saudável, 

assistência médica e odontológica, esporte, cultura e lazer; 

 Garantir todos os direitos trabalhistas e previdenciários aplicáveis à 

Aprendizagem; 

 Assegurar a formação escolar, a profissionalização e a inserção no mundo 

do trabalho com ênfase nos artigos 63 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Lei 10.097/2000. 
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