
Projeto de Apoio à Comunidade Carente de Guarulhos 
 
No dia 27 de março (sábado), p.p., na cidade de Guarulhos – SP realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação 
(Inauguração) do Projeto intitulado “Projeto de Apoio à Comunidade Carente de Guarulhos”, através do Programa de 
Assistência para Projetos Comunitários e Segurança do Ser Humano de 2003. Além da presença do Cônsul Geral Interino, 
Soichi Sato, também prestigiaram o evento: o Presidente da IAKAP, Ubiratan Cadinalli Adler, os colaboradores do projeto, 
e outras pessoas da região, totalizando cerca de 400 pessoas.  

 

Salas de Aula Reformadas 

Durante a cerimônia, o presidente Ubiratan mencionou a preocupação do governo japonês em promover a segurança do 
ser humano, destacando o compromisso da Entidade, tal qual o Japão, no desenvolvimento social e seu empenho na 
erradicação da pobreza, além de transmitir gratidão pela ajuda do Governo do Japão. Também, houve a apresentação da 
canção “Kampai” de Tsuyoshi Nagabuchi, pelo coral de crianças da região que tem aula de música na entidade. A entidade 
estava decorada com bandeiras do Japão e faixas de agradecimento pela ajuda recebida. 

 

Novas instalações construídas para abrigar e sediar 
a equipe do Programa de Saúde da Família 

 



 

Foto com a equipe do Programa de Saúde da Família 
 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: "Projeto de Apoio à Comunidade Carente de Guarulhos" 

Nome da Organização: Instituição Allan Kardec – Alice Pereira (IAKAP) 

Data da Assinatura do Contrato:02 de setembro de 2003 

Valor máximo da doação: US$80.862 (Oitenta mil, oitocentos e sessenta e 

dois dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A instituição Allan Kardec Alice Pereira (IAKAP) é uma instituição sem fins 

lucrativos que atende a comunidade carente da cidade de Guarulhos, 

oferecendo gratuitamente ajuda nas áreas de educação, capacitação 

profissional e saúde básica.  

A IAKAP, visando o enriquecimento das atividades educacionais 

direcionadas às crianças carentes, decidiu reformar as antigas instalações das 

salas de aula para iniciar novos cursos ligados à educação artística e saúde, a 

partir deste ano. 

Além disso, ela mantém em suas instalações um ambulatório para o 

atendimento gratuito à população carente. Com o Programa de Saúde da 

Família, cuja equipe é composta por médicos e enfermeiros encaminhados 

pela Prefeitura, sediada na IAKAP, estará atendendo cerca de 4.000 pessoas 

da região, a partir deste ano.  

A doação, cujo valor total foi de R$ 228.000,00 (Duzentos e vinte e oito mil 

reais), destinou-se à reforma de salas de aula, construção do Ambulatório 

para o Programa de Saúde da Família entre outros.  

 



 


