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São Paulo, 03 de abril de 2017. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS 

E DE SEGURANÇA HUMANA – APC 

 “Projeto de Reforma das Instalações do Lar dos Idosos de Guarulhos” 
 

“Entrega Oficial de Doação” 

No dia 29 de março de 2017, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana em prol da 

Assistência Social Dom José Gaspar(Ikoi-no-Sono). Participaram do evento o Cônsul- 

Geral Takahiro Nakamae, o Presidente da entidade Sunao Sato, e cerca de 90 pessoas 

entre convidados e residentes. 

 

Local: Assistência Social Dom José Gaspar 

Endereço: Rua Jardim de Repouso São Francisco, 881 – Parque Maria Helena    

CEP: 07261-000. 

Guarulhos (SP) 

Telefone: (11) 2480-1122 

 

Discursos dos participantes: 

Cônsul-Geral Takahiro Nakamae: “Gostaria de parabenizar a todos, presidente 

Sr. Sunao Sato, funcionários, colaboradores, voluntários, patrocinadores e residentes 

pela conclusão da reforma através da doação do governo japonês para o 

melhoramento das instalações da Associação Dom José Gaspar- Ikoi-no-Sono. Cada vez 

que visito a associação, não consigo deixar de pensar na vida de cada um dos senhores 

que apesar de todas as dificuldades vieram contribuindo para o bem estar de seus 

familiares e para o desenvolvimento deste país. Assim como não consigo deixar de 

expressar o meu profundo respeito e gratidão por tudo o que fizeram em prol do bem 

estar das gerações seguintes. Soube que o Ikoi no Sono se estabeleceu neste local em 

1958, portanto no ano que vem completará o seu 60º aniversário. Durante todo esse 

tempo essa associação veio trabalhando pelo bem estar dos imigrantes e 

descendentes japoneses, concretizando, pondo em prática a gratidão e o respeito aos 

imigrantes japoneses. Portanto, não posso deixar de expressar também o meu 

profundo respeito a todos os voluntários, funcionários, colaboradores, patrocinadores 

da associação porque são eles que visivelmente materializaram o nosso sentimento de 

respeito e agradecimento aos senhores residentes. Neste contexto, como um japonês 
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e como Cônsul-Geral, é para mim uma honra e alegria poder contribuir através desta 

doação para o bem estar de todos os senhores. Acredito que este sentimento de 

gratidão é compartilhado por todos os funcionários do Consulado e pelo povo do 

Japão. Finalizando desejo muita felicidade e prosperidade a todos os senhores”. 

Presidente Sr. Sunao Sato: “Muito obrigado pelo maravilhoso gesto do povo 

japonês através da concretização do projeto de Reforma das Instalações do Lar de 

Idosos de Guarulhos. A origem da relação desta associação com o Japão é antiga sendo 

que em diversas oportunidades tivemos a honra de receber visitas ilustres como a de 

suas Majestades, o Imperador e a Imperatriz do Japão, da Princesa Sadako, de suas 

Altezas Imperiais o Príncipe Akishino e a Princesa Kiko, e da Primeira Dama sra. Abe. A 

cooperação do governo japonês com o Ikoi-no- Sono remonta ao ano de 1990 quando 

recebemos a primeira doação para a construção deste pavilhão. Desde o ano de 1992 

recebemos também especialistas voluntários do Japão através da Agência de 

Cooperação Internacional do Japão e bolsistas nas diversas áreas de interesse da 

entidade. Portanto gostaria de agradecer ao governo e ao povo japonês, ao Consulado 

do Japão que vem contribuindo para o sucesso da associação Ikoi-no-Sono”.   

A representante dos residentes, sra. Tamiko Mukaewaki (85 anos): 

“Agradecemos por terem deixado o nosso lar bonito. Estou muito feliz ”. Foram as 

calorosas palavras  da representante  dos residentes dedicadas ao povo japonês. 

 

     Da esquerda para a direita: Cônsul Geral Takahiro Nakamae e Presidente Sunao Sato. 

 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 
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Nome do Projeto: “Projeto de Reforma das Instalações do Lar dos Idosos de Guarulhos” 
 
Nome da Organização Donatário: Assistência Social Dom José Gaspar “Ikoi-no-Sono” 

Local do Projeto: Guarulhos (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 15 de março de 2016 

Valor da Doação: US$ 58.298 

Linhas Gerais do Projeto 

A Assistência Social Dom José Gaspar – “Ikoi-no-Sono” foi fundada em 1953, e atende 
atualmente a aproximadamente 70 idosos. As instalações da entidade não 
apresentavam condições adequadas aos idosos, devido aos vazamentos e 
sucateamento, sendo necessária a reforma. 
Esta cooperação econômica do Japão, limitada ao valor de US$ 58.298, foi firmada 

para possibilitar a reforma das instalações, proporcionando a melhoria na qualidade de 

vida dos idosos. 

 

Itens da Doação: Reforma das instalações. 

http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/

