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Projeto de Construção das Instalações do Lar dos Idosos de Adamantina 

 
Assinatura de Contrato de Doação 

 

No dia 03 de março de 2015, nas dependências do Consulado Geral do Japão, 

ocorreu a cerimônia de assinatura de contrato de doação em prol do “Lar dos Velhos 

de Adamantina, Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo”, contando com a 

participação do Diretor-Presidente da entidade, José Aparecido de Melo, Vereadora 

Sra. Noriko Onishi e do Cônsul-Geral, Noriteru Fukushima. 

Após a assinatura, o Cônsul-Geral Noriteru Fukushima expôs o respeito pela 

atividade da entidade e discursou: “No Brasil, o Programa APC foi implantada no ano 

de 1999 e este projeto representa o 113º para o Consulado Geral do Japão. O Lar dos 

Idosos de Adamantina foi fundado em 1953 e atualmente a entidade atende quatro 

imigrantes japoneses Os dormitórios utilizados atualmente pelos idosos apresentam 

vazamentos e estão sucateados, pois foram construídos na época da sua fundação. 

Através desta cooperação será possível a construção de novos dormitórios trazendo 

melhorias na qualidade de vida dos idosos”.  

O diretor-presidente José Aparecido de Melo: “Agradeço por esta cooperação 

com o Japão, pois possibilitará melhoria na qualidade de vida dos idosos através da 

construção de dormitórios”.  

O ex-diretor José Mauro Del Campari discursou: “Agradeço a colaboração do 

governo japonês pela esta cooperação. Esta função deveria ser desempenhada pelo 

governo brasileiro garantindo a assistência e proteção dos idosos, mas na situação 

atual não ocorre. Agradeço a colaboração do governo japonês pela esta cooperação”. 

A vereadora Noriko Onishi Saito disse: “A entidade contemplada localiza-se na 

região em que atuo e fico muito honrada pela escolha da entidade”. E agradeceu o 

governo japonês pela cooperação. A vereadora leu a mensagem do Prefeito de 

Adamantina, Senhor Ivo Francisco dos Santos Junior “Agradeço ao governo japonês 

pela cooperação para a construção de dormitórios para o Lar dos Velhos de 

Adamantina”.  
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Fotos: Cônsul Geral Noriteru Fukushima (esquerda) e Diretor Presidente José Aparecido de Melo (direita) 

 

 

 

Fotos: Cônsul Geral Noriteru Fukushima, Representantes do Lar dos Velhos de Adamantina 

 

 

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, da Sociedade de 

São Vicente de Paulo 

Local do Projeto: Adamantina (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 03 de março de 2015 

Valor da Doação: valor máximo US$ 75.397,00 
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Linhas Gerais do Projeto: O Lar dos Velhos de Adamantina foi fundado em 1953 e, 
atende de 51 idosos, sendo quatro japoneses imigrantes da região, proporcionando-lhes 
atendimento nos setores de saúde e assistência social. Os dormitórios utilizados 
atualmente pelos idosos apresentam vazamentos e sucateados, pois foram construídos na 
época da sua fundação, necessitando assim de reformas. Esta cooperação econômica do 
Japão cujo valor limite de US$75.397,00 foi firmada para possibilitar a construção de 
dormitórios dos idosos. 

 

Itens da Doação: construção de dormitórios 


