
Projeto de Construção da Sede da Associação de Diabetes Juvenil-ADJ  

No dia 2 de setembro de 2004, realizou–

se na cidade de São Paulo, a 

inauguração da Sede da Associação de 

Diabetes Juvenil”, construída através do 

programa de Assistência para Projetos 

Comunitários. 

Estavam presentes na Cerimônia, 

Hitohiro Ishida, Cônsul Geral do Japão 

em São Paulo, Sussumu Niyama, 

Presidente da Associação de Diabetes 

Juvenil, e outras autoridades locais.  

 

>> Diante da placa de reconhecimento 

Esquerda: Niyama, Presidente da ADJ 

Direita: Ishida, Cônsul Geral do Japão 

  

 
Foto: Milton Nespatti  

 

Em seu discurso, o presidente Niyama da ADJ explicou que a instalação da nova sede 

era um sonho de muitos anos e a ajuda do governo japonês foi fundamental para a 

execução da reforma, agradecendo profundamente o Japão. Em seguida, houve o 

discurso do Cônsul Geral Ishida, além de descerramento da placa de reconhecimento 

e apresentação das instalações da sede. 

 

  

 

Vista externa antes da reforma   Vista externa depois da reforma 

 

 

  

 



Vista interna antes da reforma   Vista interna depois da reforma 
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

Nome do Projeto: 
Projeto de Construção da Sede da Associação de Diabetes Juvenil 

 

Nome da Organização: 
Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) 

 

Data da Assinatura do Contrato: 
09 de Janeiro de 2004 

 

Valor máximo da doação: 
US$75.414 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e catorze dólares 

americanos) 

  

  

Linhas Gerais do Projeto: 

A ADJ é uma organização sem fins lucrativos que realiza atividades junto a 

portadores de diabetes juvenil e seus familiares, como orientações sobre os 

cuidados do dia a dia, aplicação de insulina, entre outros. A sede da ADJ, onde 

exercia suas atividades, ficava em um imóvel alugado, mas o elevado valor do 

aluguel acarretava problemas financeiros para a entidade. 

A cooperação deste Consulado consistiu em custear as despesas da reforma do 

imóvel, adquirida pela ADJ para ser a sua nova sede, possibilitando-lhe 

remanejar o valor, até então gasto com o aluguel, para as suas atividades. Com 

a ampliação da sede, que contará agora também com um auditório para a 

realização de palestras, ela poderá aumentar ainda mais o número de 

beneficiados.  

 

 


