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“Projeto de Construção de Centro de Fisioterapia  
para Pessoas com Deficiência da Escola Especial de Tupã” 

 
Cerimônia Oficial de Doação 

 
 

 No dia 16 de novembro de 2011, ocorreu a cerimônia de entrega oficial de doação 
na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, no município de Tupã, 
estado de São Paulo. A cerimônia foi prestigiada por Benedito Gonçalves, presidente da 
entidade, Waldemir Gonçalves Lopes, prefeito municipal de Tupã, Kazuaki Obe, cônsul 
geral do Japão em São Paulo, entre outras autoridades, colaboradores e usuários da 
entidade e representantes da comunidade nipo-brasileira, somando cerca de 120 
participantes. 
 Em seu pronunciamento, Lopes mencionou ser pai de pessoa com deficiência e 
agradeceu a cooperação do governo japonês. 
 Gonçalves explicou que a concretização de um sonho acalentado há muito tempo 
se devia ao povo japonês e que o ato de generosidade e bondade desse povo ficaria para 
sempre no coração do tupãense. 
 Obe expressou a sua admiração ao trabalho da entidade e disse ter sido uma honra 
cooperar com esse trabalho e com a concretização do sonho de construção do centro de 
fisioterapia. Agradeceu o povo brasileiro que recebeu o imigrante japonês com amabilidade, 
há cem anos, e fez votos que essa cooperação seja uma oportunidade de estreitamento 
dos laços de amizade entre o Japão e o Brasil. 
 Após a apresentação de capoeira dos alunos e do coro dos alunos da escola de 
língua japonesa da cidade, a cerimônia prosseguiu com o corte da fita inaugural e visitação 
das novas instalações. 
 
 

 
 
              Convidados presentes na cerimônia    Corte da fita inaugural 
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DETALHES DA DOAÇÃO 
 
Nome do Projeto: Projeto de Construção de Centro de Fisioterapia para Pessoas com 
Deficiência da Escola Especial de Tupã 

 

Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Tupã 

Local do Projeto: Tupã (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 8 de fevereiro de 2011 

Valor da Doação: aproximadamente R$ 174.000,00  

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Tupã foi fundada em 1972 e atualmente presta 

atendimentos educacional, médico e assistencial a mais de 200 pessoas com 

necessidades especiais. A APAE promove a reabilitação delas de acordo com o caso de 

cada uma, mas nas condições atuais a ocorrência de dores nas articulações impõe 

restrição à quantidade de sessões, e dependendo do grau da deficiência, demanda muito 

mais tempo para a recuperação.  

Itens da Doação: Construção de piscina térmica para a hidroterapia. 

 

    

Centro de hidroterapia construído com a cooperação 


