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

Equipamentos para Transcrição Braille e Adequação do Prédio para Mobilidade de 

Deficientes Visuais” 

 Em 31 de março de 

2006, na Fundação 

Dorina Nowill para 

Cegos situada na vila 

Mariana, capital, foi 

realizada a Cerimônia 

de Entrega Oficial 

através do Programa 

de Assistência para 

Projetos Comunitários 

e de Garantia da 

Segurança do Ser 

Humano - APC. 

A cerimônia de 

entrega, realizada com 

grandiosidade nas 

dependências da 

Fundação, tendo a 

participação do 

Cônsul Geral do Japão 

em São Paulo Masuo 

Nishibayashi, do 

Presidente da 

Fundação Alfredo 

Weiszflog e outros 

muitos convidados. 

 

 A cerimônia teve 

início com a execução 

do Hino Nacional do 

Japão e do Brasil e o 

Cônsul Geral 

Nishibayashi recebeu 

uma grande salva de 

palmas ao cantar 

(entoar) junto o Hino 

Nacional Brasileiro. 

Na seqüência, o 

Presidente Weiszflog 

proferiu as seguintes 

palavras: “O Cônsul 

Geral de São Paulo 

cantou juntamente 

conosco o Hino 

  

 

Da esquerda: Presidente Weiszflog, Cônsul Geral 

Nishibayashi,  Presidente  Emérita e Vitalícia Dorina 

de Golvêa Nowill 

  

 

Membros da Diretoria da Fundação e o Cônsul Geral 

Nishibayashi 



Nacional Brasileiro, o 

que demonstra 

exatamente a meta da 

nossa instituição, que 

é a “INTEGRAÇÃO”. 

Com a doação dos 

equipamentos para 

transcrição braille, 

poderemos publicar 

pequenas quantidades 

de livros vários temas, 

aumentando o leque 

de opções na 

educação do 

deficiente visual. 

Como representante 

da instituição, quero 

demonstrar meu 

profundo 

agradecimento ao 

povo e ao governo 

japonês.” 

 

 

  

 

Piso direcional e de alerta ante o 

elevador 
  

Detalhes pós-reforma (corrimão e 

piso direcional)  
 

  



 

Local antes da reforma 
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  
 

Nome do Projeto: “Projeto de Aquisição de Equipamentos para Transcrição 

Braille e Adequação do Prédio para Mobilidade de Deficientes Visuais” 

 

Nome da Organização Donatária: Fundação Dorina Nowill para Cegos 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 7 de Junho de 2005 

 

Valor da Doação: US$ 70.087(valor contratual) 

 

 Linhas Gerais do Projeto: Fundada em 1946, na capital paulista, a Fundação 

Dorina Nowill para Cegos é uma instituição sem fins lucrativos que dá apoio 

educacional e para a inclusão social às pessoas portadoras de deficiência visual. 

A mesma é responsável pela distribuição anual de mais de 100 mil livros em 

braille, sendo a maior gráfica de transcrição da América Latina.  

Com o aumento da demanda por publicações em braille para deficientes 

visuais, tornou-se necessário aparelhos que proporcionasse a impressão em 

pequenas quantidades e, apesar de  ser uma instituição para deficientes visuais, 

as instalações não eram providas de facilidades para os mesmos, como piso 

direcional e de alerta ou corrimões.  

Esta cooperação, possibilitará uma maior oferta de títulos em braille 

produzidos com os aparelhos adquiridos e a adequação da instituição com 

facilidades para os deficientes visuais.   



 

Aparelho doado para transcrição braille que produz livros em 

pequena escala 
 

 


