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 “Projeto de Construção das Instalações do Lar dos Idosos de Adamantina” 

“Entrega Oficial de Doação” 

 

No dia 18 de agosto de 2015, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana em prol do Lar 

dos Velhos de Adamantina, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo. 

Participaram do evento o Cônsul Geral Takahiro Nakamae, Diretor-Presidente da entidade 

Sr. José Aparecido Melo, Representante do Prefeito Sr. Ricardo Torquato, Presidente da 

Câmara Municipal Sra. Maria de Lourdes Santos Gil, Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de Adamantina Sr. Hélio José dos Santos, Vereadora Sra. Noriko Onishi Saito, e outras 

cerca de 100 pessoas. 

 

Local: Lar dos Velhos de Adamantina 

Endereço: Dr. Benedito Lemes de Souza, 179 – Vila Cicma   CEP: 17800-000. 

Adamantina (SP) 

Telefone: (18) 3521-3308 

 

 O Presidente da Entidade José Aparecido Melo discursou: “Os dormitórios que os 

idosos utilizavam estavam velhos e apresentavam infiltrações, por este motivo havia 

necessidade de construir novas dependências. Gostaria de agradecer ao Governo 

Japonês pela doação de recursos para a construção de novos alojamentos e externar 

novamente a minha gratidão”. 

O Cônsul Geral Takahiro Nakamae discursou: “Neste ano estamos celebrando 120 

anos de Tratado de Amizade, Comércio e de Navegação. A imigração japonesa no Brasil 

iniciou-se no ano de 1908. Atualmente, os japoneses e seus descendentes estão 

plenamente integrados à sociedade brasileira e têm contribuído para o desenvolvimento do 

Brasil. E este fato deve-se à generosidade e a calorosa hospitalidade com que o povo 

brasileiro acolheu os imigrantes do Japão, assim como o inenarrável esforço dos próprios 

imigrantes japoneses. Nós japoneses, valorizamos o respeito com os idosos. Eu estou 

ciente dos sacrifícios dos idosos dos dois países na construção da relação amizade Brasil 

- Japão e também na formação do nosso país. Gostaria de homenagear a todos os 

pioneiros que se sacrificaram na construção desta cidade. Esta cooperação do governo 

japonês possibilitou a reforma dos idosos oferecendo maior segurança e melhoria na 

qualidade de vida. Através desta parceria espero estreitar ainda mais o laço de amizade 

entre o Japão e a população adamantinense”. 

Dando a continuidade, o ex-presidente da entidade José Mauro Del Campari, 

Vereadora Noriko Onishi Saito, Presidenta da Câmara Municipal de Adamantina Maria 

de Lourdes Santos Gil, Vice-Presidente Acácio Haga e Representante do Prefeito de 

Adamantina Ricardo Torquatto discursaram agradecendo o governo japonês pela 

cooperação e externaram sua gratidão. 
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Fotos da Cerimônia 

 

 

 
 

(Cerimônia de Abertura) 

 

 

 
 

(Participantes da Cerimônia) 
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(Descerramento da placa comemorativa) 

 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

 

Nome do projeto: “Projeto de Construção das Instalações do Lar dos Idosos de 

Adamantina” 

 

Nome da Organização Donatário: Lar dos Velhos de Adamantina, Obra Unida a 

Sociedade São Vicente de Paulo. 

 

Local do Projeto: Adamantina (SP) 

 

Data da Assinatura do Contrato: 03 de março de 2015 

 

Valor da Doação: US$ 75.397,00 

 

Linhas Gerais do Projeto: A entidade foi fundada em 1953 atende cerca de 50 idosos. 
Os dormitórios utilizados pelos idosos foram construídos na época da sua fundação. 
Por este motivo havia a necessidade de novos alojamentos com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida.  
 

Itens da Doação: Construção de dormitórios 

 

 
Maiores informações 
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