
Projeto para Reforma do Predio do "YASSURAGUI HOME"  
  

No dia 20 de setembro, p.p., realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação (Inauguração) 

através do Programa de Assistência para Projetos Comunitários concedido pelo Governo do 

Japão à Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo (Enkyo), no Centro de Reabilitação Social 

em Guarulhos “YASSURAGUI HOME”. 

A festiva Cerimônia contou com as ilustres presenças de Seiti Sakai, vice-presidente do Enkyo, 

de Catuto Ono, gerente geral do Yassuragui Home, de Janete Rocha Pietá, primeira dama de 

Guarulhos e de colaboradores, reunindo cerca de 80 pessoas. 

A Cerimônia teve os dircursos do vice-presidente Sakai, do Cônsul Geral Ishida, entre outros, 

corte da fita inaugural do prédio, descerramento da placa inaugural, relatório sobre as obras 

finalizadas e apresentação das instalações reformadas. No final da Cerimônia foi oferecido um 

almoço durante o qual todos os participantes puderam se confraternizar. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto para Reforma do Prédio do “Yassuragui Home” 

 

Nome da Organização: Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo 

 

Data da Assinatura do Contrato: 10 de Janeiro de 2003 

Valor máximo da doação: US$ 62.278 (Sessenta e dois mil, duzentos e 

setenta e oito dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A doação destinou-se à reforma das instalações da cozinha, recuperação dos 

sanitários, box de chuveiro e do corredor interno do prédio, bem como, à 

aquisição de equipamentos para cozinha tais como pias, fogões, geladeiras, 

coifa dentre outros. Esta doação possibilitou ao Centro de Reabilitação Social 

“YASSURAGUI HOME”, administrado pela Beneficência Nipo-Brasileira 

de São Paulo (Enkyo), dar continuidade ao seu atendimento. 

O “YASSURAGUI HOME” é um Centro de Reabilitação Social voltado, 

principalmente, para os nipo-brasileiros. Atualmente atende cerca de 48 

pacientes aos quais são oferecidos acompanhamento psicológico e espiritual, 

terapia ocupacional dentre outros, estimulando o retorno para o convívio na 

sociedade. Com o envelhecimento do prédio do “YASSURAGUI HOME”, 

erguido há 25 anos, a reforma de suas instalações era uma questão 

preocupante. Espera-se que a realização deste projeto possibilite a melhoria 

do aspecto sanitário do Centro, bem como, manutenção e aprimoramento dos 

serviços oferecidos aos pacientes.  
 

  

  



 
Descerramento da placa comemorativa pelo vice-presidente Sakai e pelo Cônsul Geral Ishida 

  

 
Muitos participantes prestigiaram o evento 

 
Vista da cozinha ampliada 



 


