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Cerimônia de Entrega Oficial de Doação 
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 No dia 15 de maio de 2010, no bairro 
de Barra Funda, São Paulo (SP), 
ocorreu a cerimônia de Entrega Oficial 
de Doação em prol da Fraternidade 
Irmã Clara, através do Programa de 
Assistência a Projetos Comunitários e 
de Segurança Humana – APC do 
Governo Japonês. Contou com a 
participação de Wilma Clarice Morlin, 
presidente, o casal Kazuaki e Eiko Obe, 
Cônsul Geral e Consulesa, 
colaboradores entre outros, totalizando 
cerca de 300 convidados.  
 
 Em seu discurso, Eduardo Barros, 
Presidente do Conselho Deliberativo da 
entidade, agradeceu pela cooperação 
do Consulado Japonês com 
equipamentos de suma importância 
para a entidade.  
 
    O Cônsul Geral Obe por sua vez, 
destacou a necessidade do sistema de 
oxigenação, imprescindível em casos 
de emergência respiratória e para a 
fisioterapia de fortalecimento das 
funções cárdio-respiratória, do sistema 
de câmera de monitoramento e alarme 
que permitirá a verificação de 
alterações repentinas dos assistidos e a 
segurança externa do edifício e do 
sistema de aquecimento solar que 
colaborará com o meio ambiente, 
ferramentas estas adquiridas através da 
cooperação econômica não 
reembolsável do Governo Japonês. 
Desejou que esta cooperação permita 
que os assistidos tenham uma vida 
digna com mais segurança e conforto e 
o fortalecimento dos laços de amizade 
entre o Japão e o Brasil 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

 
Nome do Projeto: Projeto de Adequação da Instalação Física do Abrigo de Pessoas 
com Paralisia Cerebral de São Paulo 

 
Nome da Entidade: Fraternidade Irmã Clara 

 
Local do Projeto: São Paulo - SP 

 
Data da Assinatura de Contrato: 25 de fevereiro de 2010 

 
Valor da Doação: R$172.620.69   

 
Linhas Gerais do Projeto: A Fraternidade Irmã Clara, fundada em 1982, oferece uma 
vida digna a pessoas com paralisia cerebral e grave comprometimento intelectual e/ou 
físico que não possuam familiares ou sem condições financeiras para receber um 
tratamento adequado. Para atender à crescente demanda por pessoas nestas condições, 
a entidade construiu sua nova sede em um terreno cedido pela prefeitura paulistana. A 
saúde delicada das pessoas com paralisia cerebral impõe um tratamento adequado para 
suas condições físicas, sendo imprescindível o sistema de oxigenação em casos de 
emergência, para as sessões de fisioterapia e outras, visando o fortalecimento das 
funções cárdio-respiratória. Além do sistema de oxigenação, a entidade necessitava um 
sistema de câmeras de monitoramento para permitir o acompanhamento dos assistidos e 
verificar alterações repentinas das pessoas durante o período noturno, quando a 
quantidade de funcionários é menor, e também ter ciência das condições externas do 
imóvel. Outrossim, a instalação de um sistema de aquecimento solar colaborará para a 
diminuição dos efeitos nocivos para o meio ambiente.  

 
Itens da Doação: Sistema de oxigenação, Sistema de monitoramento de câmera e 
alarme e sistema de aquecimento solar 

 

 

   Sistema de oxigenação               Sistema de monitoramento de câmera 

 


