
“Projeto de Adequação de Lavanderia e Aquisição de Móveis e Equipamentos 

para a Melhoria da Qualidade de Vida do Recanto de Idosos de Guarulhos” 

Cerimônia de Entrega Oficial de Doação 

 

No dia 21 de dezembro de 2010, no 
bairro de Bonsucesso, em Guarulhos, foi 
realizada a cerimônia de Entrega Oficial de 
Doação em favor do Centro de Assistência 
e Promoção Social Nosso Lar, através do 
Programa de Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana, 
reunindo cerca de 20 pessoas, entre elas 
Maria Elena Fernandes Saes, presidente 
da entidade, e Kazuaki Obe, cônsul geral 
do Japão em São Paulo. 

 
A presidenta Saes agradeceu dizendo: 

“O mundo tem que aprender muito com o 
Japão a respeitar os idosos. Temos muito a 
aprender com o Japão. Em Guarulhos, por 
serem rigorosas as exigências da Vigilância, 
várias instituições acabaram fechando. No 
nosso caso, graças a ajuda do Japão, 
conseguimos atender a tais exigências.  
Agradeço ao Japão por investir no Brasil, e 
peço a colaboração para o nosso país se 
desenvolver mais. E, espero que guarde 
este Recanto na memória e, se possível, 
venha nos visitar. Nosso sentimento de 
agradecimento ao Japão será eterno.”  

 
O cônsul geral Obe respondeu: “Nós 

do governo Japonês sentimo-nos muito 
honrado em poder ajudar dessa forma. Pois 
em qualquer sociedade há problemas. Visitei 
vários lugares no Brasil e fiquei admirado ao 
ver que as atividades são feitas com muito 
amor, com muito carinho e com muito 
esforço. O trabalho das entidade ajuda as 
pessoas necessitadas e é a base para a 
construção de uma sociedade melhor. O 
Japão sente profunda gratidão ao Brasil por 
ter recebido gentilmente os imigrantes 
japoneses, há 100 anos, com muita 
hospitalidade. Sinto-me muito feliz por poder 
expressar essa gratidão com esta 
cooperação. Também ficarei muito contente 

se esta cooperação fortalecer ainda mais os 
laços de amizades entre o Japão e Brasil.” 
 
 
 

Descerramento da Placa 

Discurso do Cônsul Geral 

Afixação de selo da cooperação  
no equipamento doado 



 
DETALHES DA DOAÇÃO 

 
Nome do Projeto: Projeto de Adequação de Lavanderia e Aquisição de Móveis e 

Equipamentos para a Melhoria da Qualidade de Vida do Recanto de Idosos de 

Guarulhos 

Nome da Organização Donatária: Centro de Assistência e Promoção Social Nosso 

Lar 

Local do Projeto: Guarulhos (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 25 de Fevereiro de 2010 

Valor da Doação: Aproximadamente  R$171.000,00. 

Linhas Gerais do Projeto: O Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar foi 

fundado em 1991 e presta atendimento à comunidade de baixa renda em suas 

necessidades básicas, como alimentação, educação e apoio social. Atualmente em 

São Paulo há 26 unidades de atendimento. O abrigo que fica em Bonsucesso, 

Guarulhos, começou um atendimento de meio período, no ano de 1992, oferecendo 

consulta jurídica, remédios, cobertores e refeições aos idosos menos privilegiados. 

Como havia muitos idosos sem os cuidados da família ou sem laços familiares, 

fenômeno próprio de comunidades desfavorecidas, a entidade construiu ao longo de 5 

anos e com a ajuda de colaboradores um abrigo para idosos em terreno cedido pela 

prefeitura. Mas a não satisfação de exigências sanitárias na lavanderia e a 

obsolescência de camas usadas recebidas como doação impuseram a reforma e a 

aquisição de móveis novos. 

Itens da Doação: Reforma na lavanderia, máquina de lavar industrial, secadora de 

roupa industrial, leitos hospitalares motorizados, entre outros.  
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