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São Paulo, 8 de fevereiro de 2019. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

Projeto de Construção de Galpão para Adaptação de Cadeiras de Rodas de Santana 
de Parnaíba 

 

No dia 1 de fevereiro de 2019 (sexta-feira), neste Consulado Geral do Japão em 

São Paulo ocorreu a cerimônia de assinatura do contrato de doação em prol do 

“Projeto de Construção de Galpão para Adaptação de Cadeiras de Rodas de Santana de 

Parnaíba” sob a responsabilidade da Associação Beneficente Comunidade de Amor 

Rainha da Paz, contando com a participação do Presidente da entidade, Sr. Walter 

Barana Nicolosi e do Cônsul-Geral, Sr.Yasushi Noguchi. Esta doação faz parte da 

Assistência do Japão à Projetos Comunitários. 

 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “A entidade Rainha da Paz, fundada em agosto 
de 2001, no município de Santana do Parnaíba é uma entidade filantrópica que atende 
gratuitamente a 450 crianças infanto-juvenis portadoras de severos graus de 
deficiência física e necessidades especiais e vindas de 17 municípios do entorno oeste 
da grande São Paulo. Expresso a minha admiração ao presidente e colaboradores da 
entidade pela dedicação de tão longa data a todas essas crianças. 

Fui informado que as crianças que recebem o atendimento basicamente 
utilizam a cadeira de rodas que é adaptada por membros da entidade para as 
necessidades específicas de cada criança.  

A cooperação econômica do Japão possibilitará a construção de uma nova 
instalação que trará espaço suficiente para o trabalho da entidade de adaptação e 
conservação das cadeiras de rodas, proporcionando contribuir ainda mais para a 
melhoria na qualidade do bem-estar social das crianças da comunidade de Santana do 
Parnaíba”. 

 

Presidente Walter Barana Nicolosi: “Esse país tão amigo que colaborou tanto 
com o nosso querido Brasil. Só tenho a agradecer. A contribuição do Japão pode ser 
vista não só nessas obras do Programa APC mais em muitas outras obras. O povo 
japonês sempre fez parte dessa grande família que é o Brasil. Esperamos entregar uma 
obra muito linda. E no dia da conclusão aguardamos a visita de todos na entidade”.  
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Linhas Gerais do Projeto 

1. A “Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz”, foi fundada em 
agosto de 2001 no município de Santana do Parnaíba. É uma entidade filantrópica 
que atende gratuitamente a 450 crianças infanto-juvenis, portadores de severo 
grau de deficiência física e necessidades especiais de 17 municípios do entorno 
oeste da grande São Paulo.  

2. As crianças infanto-juvenis que recebem o atendimento basicamente utilizam a 
cadeira de rodas que é adaptada por membros da entidade em sua oficina para as 
necessidades específicas de cada criança. No entanto, atualmente, pela ausência 
de espaços suficientes na oficina a entidade tem enfrentado dificuldades no 
trabalho de adaptação e conservação das cadeiras de rodas. 

3. Esta cooperação econômica do Japão, com valor limite de US$ 52.252, foi firmada 
para possibilitar a construção de uma nova instalação com área de construção de 
261 m2 que trará espaço suficiente para o trabalho da entidade de adaptação e 
conservação das cadeiras de rodas, proporcionando contribuir para a melhoria na 
qualidade do bem-estar social das crianças atendidas da comunidade.  

 

Foto da Cerimônia de Assinatura 

 

Foto: Cônsul-Geral e presidente da entidade (da esquerda para a direita) 
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