
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do “Projeto de Aquisição de um 

Microônibus para Portadores de Deficiência da Escola de Educação Especial de 

Aparecida do Taboado” 

 

Dia 4 de abril de 2006, nas instalações 

da APAE de Aparecida do Taboado 

(Aparecida do Taboado – MS), foi 

celebrada a Cerimônia de Entrega 

Oficial de Doação do Programa de 

Assistência para Projetos 

Comunitários e Garantia da Segurança 

do Ser Humano. Dela participaram 

cerca de 200 pessoas entre as quais 

Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral do 

Japão em São Paulo, Edilberto 

Aparecido de Souza, Presidente da 

APAE, Djalma Lucas Furquim, 

Prefeito de Aparecida do Taboado, 

Iracema de Castro Arai, representante 

da Secretaria de Estado do Trabalho, 

Assistência Social e Economia 

Solidária, pessoas vinculadas à APAE, 

alunos e pais.  

 

O Cônsul Geral Nishibayashi chegou 

nas instalações da APAE no próprio 

microônibus doado, como se o 

estivesse entregando à organização, e 

foi calorosamente recepcionado pelos 

alunos e pessoas da APAE. 

  

 

 

Os alunos da APAE expressam o 

sentimento de gratidão com camisetas 

escritas “Amigos do Japão” 

 

Após o descerramento da placa de doação, o Prefeito Furquim deu boas-vindas 

ao Cônsul Geral e agradeceu a cooperação do governo japonês. 

 

Vitória Rocha, Diretora Administrativa da APAE, disse que a aquisição de um 

micro-ônibus era um grande sonho da APAE e a alegria de sua concretização 

não poderia ser transformada em palavras, mas era expressa no sorriso de cada 

aluno. Complementou dizendo que este tipo de ação do governo japonês 

engrandece o Japão e agradeceu a cooperação. 

Por sua vez, Arai, representante do Estado de Mato Grosso do Sul, externou os 

profundos agradecimentos pelas sucessivas cooperações do Japão à 

comunidade sul mato-grossense: primeiro para Campo Grande e em seguida 

para Aparecida do Taboado. 

Após explicar o conteúdo do Programa de Assistência para Projetos 

Comunitários, o Cônsul Geral Nishibayashi, reforçou a importância da 



aquisição do microônibus para um transporte escolar seguro e confortável na 

melhoria das condições de estudo. 

 

 

  

 

Descerramento de placa do microônibus pelo Cônsul Geral 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

  

Nome do Projeto: “Projeto de 

Aquisição de um Microônibus para 

Portadores de Deficiência da Escola de 

Educação Especial de Aparecida do 

Taboado” 

 

Nome da Organização Donatária: 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Aparecida do 

Taboado (MS)  

Data da Assinatura do Contrato de 

Doação: 03 de novembro de 2005 

 

Valor da Doação:  

US$ 74.485 (valor contratual) 

 

Cônsul Geral Nishibayashi, Prefeito 

Furquim (camisa azul), Presidente da 

APAE Souza (camisa branca), entre 

outros, se dirigem à escola da APAE 

de microônibus doado 

 Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Aparecida do Taboado é uma 

organização sem fins lucrativos, fundada em 1985, na cidade de Aparecida do 

Taboado, MS, que se dedica a apoiar as pessoas portadoras de deficiência física 

/ mental e as respectivas famílias, atualmente atendendo cerca de 90 alunos. 

Ela realiza o transporte escolar de seus alunos utilizando-se de dois veículos 

com capacidade para 12 pessoas cada. Contudo, enfrenta uma série de 

problemas, entre os quais, o de segurança, além de precisar fazer várias viagens 

num mesmo dia, sem conseguir evitar que os alunos cheguem atrasados para a 

aula. Por meio da cooperação do Japão, será possível adquirir um microônibus 

para 25 pessoas o que proporcionará um transporte com maior segurança e 

comodidade, promovendo uma substancial melhora no ambiente educacional.  

 


