
 

“Projeto de Aquisição de Equipamentos de Cozinha e Refeitório para as Pessoas com 

Deficiência de São Paulo” 

Associação Pró-Excepcionais “Kodomo-no-Sono” 

Entrega Oficial de Doação 

 

No dia 27 de agosto de 2014, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

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

Associação Pró-Excepcionais “Kodomo-no-Sono”. Participaram do evento o Cônsul Geral do 

Consulado Geral do Japão em São Paulo Sr. Noriteru Fukushima, Deputado Federal Sr. Junji 

Abe, Deputado Estadual Sr. Jooji Hato, Diretor-Presidente da entidade Sr. André Tatsuhiko 

Korosue, e outras cerca de 80 autoridades e pessoas vinculadas à entidade. 

 

Entidade: Associação Pró-Excepcionais “Kodomo-no-Sono” 

Endereço: Rua Professor Hasegawa, 1198 – Bairro Itaquera – São Paulo (SP). 

 

Discurso dos Participantes: 

Muito agradecido o Diretor Presidente Andre Tatsuhiko Korosue enalteceu a 

colaboração dos funcionários e dos dirigentes da entidade, o apoio da comunidade e das 

empresas privadas e também da colaboração do Governo Japonês. Através do ”Programa de 

Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana” foi possível à compra dos 

equipamentos de cozinha e de refeitório visando à melhoria na qualidade de vida dos nossos 

internos. E agradeceu pelo apoio ao Governo Japonês. 

O Deputado Estadual Jooji Hato disse que esta cooperação é resultado de excelente 

trabalho que a entidade “Kodomo-no-Sono” vem realizando para a comunidade. Juntamente 

com as palavras de felicitações à entidade, e sincero agradecimento ao Governo Japonês. 

O Deputado Federal Junji Abe agradeceu ao Cônsul Geral pela cooperação com 

Associação Pró-Excepcionais “Kodomo-no-Sono” e afirmou a importância das parcerias para o 

desenvolvimento social. Ele contou que, quando era Prefeito da cidade de Moji das Cruzes o 

“Programa de Projetos Comunitários e de Segurança Humana” auxiliou as crianças e 

adolescentes da região melhorando o ambiente escolar. Ele e juntamente com outros políticos 

nikkeis tem como objetivo angariar verbas para as entidades filantrópicas. Finalizou o discurso 

agradecendo ao governo japonês pela cooperação.  

 

 



O Cônsul-Geral Noriteru Fukushima afirmou que o governo japonês pretende 

continuar auxiliando as entidades nikkeis. O Primeiro-Ministro do Japão, Sr. Shinzo Abe que 

esteve visitando a cidade de São Paulo, no mês de agosto disse que ficou impressionado com a 

atuação das entidades nikkeis e que planeja ampliar o número de entidades beneficiadas. O 

Cônsul-Geral disse estar muito feliz que, através desta cooperação do Japão, tenha sido 

possível estreitar os laços de amizade entre Japão e a comunidade nikkei. 

 

Fotos da Cerimônia: 

 

 

Cerimônia de Abertura 

 

 

 

Representantes da Entidade e Alunos 

 



 

Cônsul Geral Noriteru Fukushima (esquerda) e Presidente Korosue (direita) 

 

 

 

 

Participantes 

 

 

 

 

 

 



DETALHES DA DOAÇÃO 

 

Nome do projeto: “Projeto de Aquisição de Equipamentos de Cozinha e Refeitório para as 

pessoas com Deficiência de São Paulo” 

Nome da Organização Donatário: “Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono” 

Local do Projeto: São Paulo (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 11 de março de 2014 

Valor da Doação: US$ 48.061,00 

Linhas Gerais do Projeto: A Associação Pró-Excepcionais “Kodomo-no-Sono” foi fundada em 

1958, e atende a cerca de 80 pessoas portadoras de necessidades, proporcionando-lhes 

atendimento no setor educacional, saúde e assistência social. No começo, o propósito era de 

atender crianças excepcionais nikkeis, mas ao decorrer do tempo essas crianças tornaram-se 

adultas. Atualmente, a entidade atende os adultos e também brasileiros não nikkeis. Os 

equipamentos de cozinha e refeitório utilizados atualmente pelos internos são frutos de 

doações, portanto de uso doméstico e confeccionados em madeira. Os usos destes 

equipamentos inadequados aumentam consideravelmente o risco intoxicação alimentar. 

Esta cooperação econômica do Japão foi firmada para possibilitar a aquisição de equipamentos 

de cozinha e refeitórios, possibilitando uma alimentação mais segura e confortável para os 

alunos. 

Itens da Doação: Equipamentos de Cozinha e Refeitório 

 

 

Maiores informações 

Consulado Geral do Japão em São Paulo – Departamento de Economia 
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