
Cerimônia de Entrega de Doação em Prol da APAE de Bastos 

 

Envolvidos no projeto (Cônsul Geral 

Interino Jiro Maruhashi (esquerda) e 

Presidente da Apae, Satiko Hayashi (2 

ª da direita para a esquerda)) 

  

 

Quadra Poliesportiva Coberta e Salas 

de Aula construídas com a cooperação 

do Japão 
 

  

No dia 16 de junho de 2005, realizou-

se na Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) do 

município de Bastos, estado de São 

Paulo, a Cerimônia de Entrega de 

Doação realizada pelo Consulado 

através do Programa de Assistência 

para Projetos Comunitários e de 

Segurança do Ser Humano.  

A Cerimônia foi realizada na Quadra 

Poliesportiva Coberta da entidade, 

construída através da cooperação do 

Japão, e contou com as presenças do 

Cônsul Geral Interino, Jiro 

Maruhashi, da Presidente da APAE 

de Bastos, Satiko Hayashi, do 

Prefeito Municipal de Bastos, 

Natalino Chagas e de outras 

autoridades e convidadds de 

municípios vizinhos. 

A presidente da APAE de Bastos, 

Satiko Hayashi, destacou em seu 

discurso: “com esta ampliação, 

poderemos aumentar o número de 

atendidos. Agradecemos do fundo do 

coração ao povo japonês que nos 

proporcionou esta cooperação”.  

O município de Bastos é conhecido 

como cidade de colonização japonesa 

e as suas principais ruas foram 

enfeitadas com faixas agradecendo o 

Japão, tornando-se um dia que a 

cidade inteira entusiasmou-se com a 

ajuda do Japão. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 



Nome do Projeto: “Projeto de 

Ampliação das Instalações da 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Bastos ” 

 

Nome da Organização Donatária: 
Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Bastos  

 

Data da Assinatura do Contrato de 

Doação: 04 de Agosto de 2004 

 

Valor da doação: 
US$89.277(Oitenta e nove mil, 

duzentos e setenta e sete dólares 

americanos) 

  

 
Placa comemorativa da doação 

Linhas Gerais do Projeto: A APAE é uma associação sem fins lucrativos, 

que presta assistência aos excepcionais e sua família. Esta doação consistiu em 

ampliar o número de salas de aula da APAE de Bastos, aumentando a 

capacidade de atendidos, dos 63 atuais para 100, além da construção de uma 

quadra poliesportiva para os portadores de deficiência que freqüentam a 

entidade poderem praticar esportes, visando a melhora no ambiente 

educacional.  

 


