
 

 

Projeto de Aquisição de Equipamentos para o Abrigo de Idosos de Ituverava 

Cerimônia de Entrega Oficial de Doação  
 

 

  No dia 13 de julho de 2007, nas 

dependências do Abrigo de Idosos 

Domingos Ribeiro dos Santos Júnior 

(atual Abrigo de Idosos Comendador 

Maeda) realizou-se a cerimônia de 

entrega oficial de doação através do 

Programa de Assistência a Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana. 

O evento foi prestigiado pelo Cônsul 

Geral do Japão e Consulesa 

Nishibayashi, Presidente da entidade, 

Mauro Sérgio Ferreira dos Santos, 

Prefeito Municipal de Ituverava, Mário 

Matsubara, além de outras 100 pessoas 

vinculadas com o projeto. 

Durante o seu pronunciamento, o cônsul 

geral ressaltou sua alegria em poder 

cooperar na aquisição de equipamentos 

(cerca de US$ 63.000) para o recém-

construído abrigo que levou 5 anos de 

obras e muito esforço. Disse ainda que 

esperava que, através desta cooperação, 

pudesse oferecer um ambiente mais 

confortável para os idosos. 

O prefeito falou da generosidade e 

solidariedade do povo japonês unido 

com laços de amizade ao povo 

brasileiro, destacando a honra em 

receber um representante daquele povo 

em Ituverava. 

Mencionou que “aprendemos muitas 

lições num dia como o de hoje, cuja 

maior mensagem é a grandiosidade de 

um povo. Um pequeno gesto de 

solidariedade para com uma cidade no 

interior de São Paulo”. Ainda, mostrou o 

sentimento de gratidão solicitando ao 

cônsul geral que levasse ao governo do 

Japão o agradecimento do povo 

ituveravense. 

Colaboradores do Abrigo em frente 

da placa comemorativa (da direita): 

senhor e senhora Maeda (filantropo 

de muitos anos), Prefeito 

Matsubara  e a Primeira 

Dama,  Cônsul Geral e Consulesa 

Nishibayashi, senhor e senhora 

Santos (Presidente do Abrigo), 

senhor e senhora Barbosa (Presidente 

do Lions Clube de Ituverava que 

mantém o Abrigo) 

  

    

 

  

Cônsul e consulesa observando os 

equipamentos doados 

 (bicicleta ergométrica, bola Bobath 

etc) 

  



O presidente da entidade ressaltou que 

são poucos os investimentos 

especialmente em relação aos idosos e 

disse não ter palavras para agradecer esta 

cooperação. 
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos para o Abrigo de 

Idosos de Ituverava 

Nome da Organização Donatária：Abrigo de Idosos Domingos Ribeiro dos 

Santos Júnior  

Local do projeto：Ituverava – SP 

Data da Assinatura do Contrato: 27de fevereiro de 2007 

Valor da Doação：Aproximadamente R$ 128.000,00  

Linhas Gerais do Projeto：A entidade cuida de 42 idosos em um abrigo 

construído em 1964, cujas instalações, além de apertadas, estão desgastadas e 

apresentam problemas de segurança. Através de doações, a entidade levou 

cinco anos para construir um novo abrigo, mas não tinha condições de equipá-

lo com secadora de roupas de grande porte, camas, móveis de cozinha, 

equipamentos de fisioterapia e outros itens necessários. Esta cooperação 

econômica do Japão possibilitou a aquisição de equipamentos necessários ao 

novo Abrigo.  

Detalhes da Doação： equipamentos de fisioterapia (bicicleta ergométrica, 

turbilhão para membros inferiores e superiores, bola Bobath, infra-

vermelho,etc), móveis (cama, colchão, armário etc) outros (refrigerador, 

calandra, secador rotativo para 30 Kg, bebedouro etc).  

  

 

  

 

Secadora   Cama e colchão doados  
 

 

 


