
 

 

 

Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do "Projeto de Aquisição 

de um Microônibus para Portadores de Deficiência de Campo Grande"  

 

Microônibus para transporte escolar de 

portadores com deficiência 

  

 

Microônibus para transporte escolar de 

portadores com deficiência 
 

  

Aos 21 dias do mês de setembro de 

2005, na cidade de Campo Grande, 

estado do Mato Grosso do Sul, 

realizou-se a Cerimônia de Entrega 

Oficial de um microônibus à 

Associação Pestalozzi de Campo 

Grande, através do Programa de 

Assistência para Projetos 

Comunitários e de Garantia da 

Segurança do Ser Humano. Do 

evento participaram o Cônsul Geral 

do Japão, Masuo Nishibayashi, a 

Presidente da Associação Pestalozzi 

de Campo Grande, Gysélle Saddi 

Tannous, o Secretário Estadual de 

Educação, Hélio de Lima, entre 

outras cerca de 120 pessoas. 

 

A Presidente Tannous expressou que 

“enfim chegara o tão sonhado ônibus. 

Provido de plataforma de elevação de 

cadeira de rodas, o ônibus novo, 

comparado ao anterior, apresenta 

diferenças substanciais em relação ao 

conforto e segurança. Este ônibus 

possibilitará a incrementação das 

atividades externas à entidade e 

penso que vale mais do que seu valor 

econômico”. Agradeceu a amizade 

do povo japonês e se comprometeu a 

fazer bom uso do veículo”. 

 

Em seu discurso, o Cônsul Geral 

Nishibayashi explicou que, no dia 26 

de maio passado, durante a visita do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

ao Japão, foi assinado o “Memorando 

de Entendimentos para a Cooperação 

Bilateral entre o Japão e o Brasil na 

Área Sócio-educacional” no qual se 

baliza a presente cooperação, 

complementando “que a aquisição de 

um microônibus possibilita o 

transporte escolar bem como facilita 



participação dos alunos na sociedade. 

E é uma grande alegria a nossa 

cooperação ser útil ao fortalecimento 

da segurança no transporte escolar 

dos alunos”. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de Aquisição de um Microônibus para 

Portadores de Deficiência de Campo Grande ” 

 

Nome da Organização Donatária: Associação Pestalozzi de Campo 

Grande 

 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 07 de junho de 2005 

 

Valor da doação: US$ 67.083 (Sessenta e sete mil,oitenta e três dólares 

americanos) 

  

 

Linhas Gerais do Projeto: A Associação Pestalozzi de Campo Grande é uma 

organização sem fins lucrativos que administra uma instituição educacional 

com ênfase na inclusão social dos portadores de deficiência. Hoje, atende a 

cerca de 350 assistidos. A entidade possuía um ônibus para 30 passageiros, 

utilizado para o transporte escolar, bem como atividades de inclusão social. 

Contudo, dada as suas condições de desgaste e, por não ter cintos de segurança, 

plataforma de elevação de cadeiras de rodas e box para tais cadeiras, 

apresentava também problemas de segurança. Com esta doação, a entidade 

adquiriu um novo microônibus, possibilitando que os alunos façam suas 

viagens de ônibus com maior segurança.  

 

 


