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 Projeto de Aquisição de Equipamentos de Cozinha e Refeitório para as  

Pessoas com Deficiência de São Paulo 
 

Assinatura de Contrato de Doação 
 

No dia 11 de março de 2014, nas dependências do Consulado Geral do Japão, 

ocorreu a cerimônia de assinatura de contrato de doação em prol da “Associação de 

Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono”, contando com a participação do Diretor-

Presidente da entidade, José Taniguti, e do Cônsul-Geral, Noriteru Fukushima. 

Após a assinatura, o Cônsul-Geral Fukushima expôs o respeito pelas 

atividades da entidade. “Através desta cooperação do Japão, fico imensamente feliz 

que seja possível à aquisição de equipamentos de cozinha e refeitório possibilitando 

que os alunos alimentem com segurança e conforto. Ficarei muito satisfeito caso esta 

cooperação possa estreitar ainda mais os laços entre Japão e a comunidade nikkey do 

Brasil.”, saudou. 

Por sua vez, o diretor-presidente José Taniguti agradeceu em nome da 

diretoria e dos internos da entidade à importância dessa doação. 

 

 

Fotos: Cônsul Geral Noriteru Fukushima (direita) e Diretor Presidente José Taniguti (esquerda) 

 

Fotos: Cônsul Geral Noriteru Fukushima e Representantes da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-

Sono 
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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: valor máximo 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 nos setores de escolaridade, 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 


