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São Paulo, 20 de março de 2019. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

“Projeto de Aquisição de Veículo Adaptado para o Hospital de Saúde Mental de 
Franca” 

 

No dia 13 de março de 2019 (quarta-feira), neste Consulado Geral do Japão em 

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

“Projeto de Aquisição de Veículo Adaptado para o Hospital de Saúde Mental de 

Franca” sob a responsabilidade da Fundação Espírita Allan Kardec, contando com a 

participação do Presidente da entidade, Sr. Mario Arias Martinez e do Cônsul-Geral, 

Sr.Yasushi Noguchi. Esta doação faz parte da Assistência do Japão à Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana. 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “ Fui informado que a entidade Fundação Allan 
Kardec, fundada em 1922, no município de Franca proporciona tratamento e 
oportunidades de reabilitação social a pacientes com variados transtornos mentais do 
município de Franca e de outros 22 municípios de seu entorno. Expresso a minha 
admiração ao presidente e colaboradores da entidade pela dedicação de tão longa 
data a todas essas pessoas. Com o convênio firmado entre a entidade e o município de 
Franca em dezembro do ano passado, a entidade inaugurou uma nova unidade de 
serviços de atendimentos, disponíveis diariamente para 150 pacientes. A abertura 
dessa unidade tornou necessário a aquisição pela entidade de um novo veículo 
adaptado para o transporte de cadeirantes, levando a entidade a participar do 
Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do governo 
japonês que atendeu a essa necessidade através da cooperação econômica para a 
aquisição do veículo no valor limite de US$ 46.952.  A cooperação econômica do Japão 
possibilitará o regular funcionamento dos atendimentos diários e para o Consulado do 
Japão será uma grande satisfação ver os pacientes alcançarem a ressocialização.  

 
 

Presidente Mario Arias Martinez: “É uma honra para mim como representante 
da Fundação Allan Kardec poder receber esta doação do povo japonês. A história da 
fundação da nossa entidade remonta ao ano de 1921, quando o sr. José Marques 
Garcia, o fundador da entidade, acompanhava na rua da cidade uma briga entre um 
homem com transtorno mental e várias crianças. Não havia naquela época hospitais 
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que abrigassem e tratassem pessoas com transtornos mentais e o fundador da 
entidade movido por um sentimento de compaixão abrigou esse homem em sua casa. 
E assim, após esse acontecido, mais e mais pessoas com transtornos foram abrigados 
em sua casa quando ele fundou, então, em 1922 o que mais tarde se tornou o hospital 
nomeado Fundação Espírita Allan Kardec. Pretendemos chegar a 1000 pessoas 
atendidas num prazo de um ano. Nesse contexto esse veículo que está sendo doado 
hoje será de grande utilidade para nós. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos 
que mesmo em situações de dificuldades na administração da entidade sabemos que 
essas pessoas não podem ficar desassistidas. Nós faremos um excelente uso desse 
veículo”.  

Linhas Gerais do Projeto 

Nome do projeto: Aquisição de Veículo Adaptado para o Hospital de Saúde Mental de 
Franca 
Nome da Entidade: Fundação Espírita Allan Kardec 
Local de execução do projeto: Município de Franca, Estado de São Paulo 
Data de assinatura do contrato de doação: 13 de março de 2019 
Valor total da doação: USD46.952 
Objeto doado: Veículo adaptado para cadeirantes 
 

1. A “Fundação Espírita Allan Kardec”, foi fundada em 1922 no município de 
Franca em São Paulo. É uma entidade filantrópica que proporciona tratamento 
e oportunidades de reabilitação social a pacientes com transtornos mentais do 
município de Franca e de outros 22 municípios de seu entorno. A entidade em 
cooperação com o município de Franca oferece cursos de capacitação 
profissional possibilitando a ressocialização de seus pacientes através do ensino 
de habilidades profissionais. 

2. Com o convênio firmado entre a entidade e o município de Franca em 
dezembro do ano passado, a entidade inaugurou uma unidade de serviços de 
atendimentos diários, sem internações, disponíveis diariamente para 150 
pacientes. A abertura dessa unidade tornou necessário a aquisição de um novo 
veículo adaptado para o transporte de cadeirantes que permitisse o 
deslocamento dos pacientes entre as unidades de tratamento, ensino e suas 
casas, levando a entidade a participar do Programa de Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana.   

3. Esta cooperação econômica do Japão, com valor limite de US$ 46.952, foi 
firmada para possibilitar a aquisição pela entidade de um veículo adaptado 
para cadeirantes, contribuindo dessa forma para o regular funcionamento dos 
atendimentos diários e para a capacitação profissional dos pacientes, 
proporcionando ao final a ressocialização.  
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Fotos da Cerimônia de Assinatura 

 

Foto: Presidente Mario Arias Martinez (esquerda) e Cônsul-Geral, Yasushi Noguchi 

 


