
Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos da APAE de Ribeirão Pires  
  

No dia 30 de julho, p.p., realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação para o “Projeto de Aquisição de 

Equipamentos Médicos da Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais (APAE) de Ribeirão Pires”, 

no estado de São Paulo, através do Programa de Assistência para Projetos Comunitários, concedido pelo 

Governo do Japão. Além da presença do Cônsul-Geral, Kiyotaka Akasaka, também prestigiaram o 

evento: Hiroko Goto, membro da Câmara dos Conselheiros do Parlamento do Japão em visita ao Brasil, 

Lair Moura Sala Malavila, presidente da APAE de Ribeirão Pires e Jair Diniz, vice-prefeito de Ribeirão 

Pires, entre outros colaboradores do projeto.  

A doação destinou-se à renovação de equipamentos médico-hospitalares e de fisioterapia utilizados em 

crianças com deficiências físicas e mentais. Com esta doação, a APAE de Ribeirão Pires foi reconhecida 

pelo Ministério da Saúde como “Centro de Referência para Pessoas Portadoras de Deficiência Física, 

Mental, Auditiva e Autismo”, sendo a primeira APAE do Brasil, entre as 2000 existentes, a receber este 

reconhecimento. 

Em seu discurso, Hiroko Goto mencionou o objetivo do Programa APC e seus resultados e fez um breve 

comentário sobre as cooperações econômicas que estão sendo realizadas no Brasil. Assim, fez com que 

os presentes na Cerimônia conhecessem a dimensão e a importância da cooperação econômica do Japão 

em relação ao Brasil. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos da 

APAE de Ribeirão Pires” 

Nome da Organização: Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais 

(APAE) de Ribeirão Pires 

Data da Assinatura do Contrato: 20 de Dezembro de 2002 

Valor máximo da doação: US$74.926 (Setenta e quatro mil, novecentos e 

vinte e seis dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A APAE de Ribeirão Pires, recebe cerca de 800 alunos, não apenas da cidade 

de Ribeirão Pires, mas também de mais cinco cidades vizinhas, e tem um 

papel muito importante até mesmo dentro da própria APAE. Contudo, no 

decorrer de seus 35 anos de atividades, seus equipamentos médico-

hospitalares sofreram um desgaste inevitável. A presente cooperação 

econômica foi solicitada ao Japão visando renovar os tais equipamentos. 
 

  

  



 
Em frente à placa comemorativa (Da esquerda, Hiroko Goto, deputada federal, Lair Malavila, 

presidente da APAE de Ribeirão Pires, Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão) 

  

 
Junto aos equipamentos doados 

 


