
 

São Paulo, 6 de agosto de 2019. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

NOTA PARA A IMPRENSA  

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS 

E DE SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

“Projeto de Aquisição de Veículo Adaptado para o Hospital de Saúde Mental de 
Franca” 

 

No dia 24 de julho de 2019, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do Programa 

de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do Japão em prol do 

“Projeto de Aquisição de Veículo Adaptado para o Hospital de Saúde Mental de Franca” 

sob a responsabilidade da Fundação Espírita Allan Kardec. Participaram do evento o 

Cônsul Geral do Consulado Geral do Japão em São Paulo Sr. Yasushi Noguchi e o 

Presidente da entidade Sr. Mario Arias Martinez e outras cerca de 30 pessoas. 

  

Local: Hospital Psiquiátrico Allan Kardec 

Endereço: Rua José Marquês Garcia, 675 – Cidade Nova, Franca – SP, 14401-080 

Telefone: (16) 2103-3000 

 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “ Ouvi dizer que, o que fez surgir a Fundação Espírita Allan 

Kardec, fundada em 1922, foi a ocasião em que o fundador, José Marques Garcia, 

protegeu casualmente uma pessoa que sofria de uma doença mental na cidade de 

Franca. E mesmo hoje, passados cerca de um século de sua fundação, a entidade tem 

trabalhado para apoiar o tratamento e à reintegração de pacientes de vários tipos e 

graus de transtorno mental das 22 cidades vizinhas, incluindo a cidade de Franca. E após 

a alta hospitalar, para que os pacientes possam se reintegrar à comunidade, a instituição 

vem realizando com a cooperação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) os cursos de formação profissional fornecidos pelo SENAI, atuando na melhoria 

das habilidades dos pacientes. E, com base nas habilidades adquiridas pelo paciente, a 

entidade tem dedicado esforços para aumentar a renda e a motivação dos pacientes, 

firmando parcerias e contratos para a execução de oficinas de trabalho pelos pacientes 

às empresas locais e organizações. E ainda, em dezembro do ano passado, em uma 

parceria com a prefeitura de Franca a entidade inaugurou mais uma nova instalação 

para atendimentos diários que recebem até 150 pacientes por dia. Com a inauguração 



 

dessa nova unidade para tratamento médico mental, a entidade passou a necessitar de 

um novo veículo adaptado para o transporte de cadeirantes, o que foi atendido pela 

cooperação econômica do Japão para a compra do veículo adaptado. O governo japonês 

através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários sente-se extremamente 

feliz com a doação do veículo adaptado para cadeirantes, podendo contribuir para que 

muitos mais pacientes possam receber atendimento e desta forma se reintegrarem o 

mais rapidamente possível à sociedade. ” 

 

Presidente Sr. Mario Arias Martinez: “ Agradeço a forma atenciosa com que foi recebido 

o nosso projeto. A população mundial que necessita de atendimento mental tem 

aumentado. Segundo dados da OMS, atualmente, 12% da população mundial necessita 

de algum tratamento na área mental e 31% sofrem de transtornos mentais graves. A 

entidade até hoje vem atuando atendendo a pacientes que sofrem dos mais variados 

transtornos mentais. A doação do governo japonês possibilitará a ampliação de nosso 

atendimento em unidade focada na atenção diária preventiva. Não somente no 

transporte para esta unidade de tratamento, como também no transporte dos pacientes 

para cursos de capacitação profissional, tratamentos necessários em hospitais gerais e 

participação em diversos eventos, ampliando a possibilidade da ressocialização e 

inclusão social do paciente. Estamos profundamente agradecidos ao povo japonês”. 

Linhas Gerais do Projeto 

Nome do projeto: Aquisição de Veículo Adaptado para o Hospital de Saúde Mental de 
Franca 
Nome da Entidade: Fundação Espírita Allan Kardec 
Local de execução do projeto: Município de Franca, Estado de São Paulo 

Data de assinatura do contrato de doação: 13 de março de 2019 
Valor total da doação: USD46.952 
Objeto doado: Veículo adaptado para cadeirantes 
 

1. A “Fundação Espírita Allan Kardec”, foi fundada em 1922 no município de Franca 
em São Paulo. É uma entidade filantrópica que proporciona tratamento e 
oportunidades de reabilitação social a pacientes com transtornos mentais do 
município de Franca e de outros 22 municípios de seu entorno. A entidade em 
cooperação com o município de Franca oferece cursos de capacitação 
profissional possibilitando a ressocialização de seus pacientes através do ensino 
de habilidades profissionais. 

2. Com o convênio firmado entre a entidade e o município de Franca em dezembro 
do ano passado, a entidade inaugurou uma unidade de serviços de atendimentos 
diários, sem internações, disponíveis diariamente para 150 pacientes. A abertura 
dessa unidade tornou necessário a aquisição de um novo veículo adaptado para 



 

o transporte de cadeirantes que permitisse o deslocamento dos pacientes entre 
as unidades de tratamento, ensino e suas casas, levando a entidade a participar 
do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana.   

3. Esta cooperação econômica do Japão, com valor limite de US$ 46.952, foi 
firmada para possibilitar a aquisição pela entidade de um veículo adaptado para 
cadeirantes, contribuindo dessa forma para o regular funcionamento dos 
atendimentos diários e para a capacitação profissional dos pacientes, 
proporcionando ao final a ressocialização.  

 

Fotos da Cerimônia 

Veículo Doado 



 

 
Corte Inaugural da Fita 

 
Da esquerda para a direita: Cônsul Geral, sr. Yasushi Noguchi, Prefeito do Município de 

Franca, sr. Gilson de Souza e o Presidente da Fundação Espírita Allan Kardec, sr. Mario 

Arias Martinez. 

 

 



 

 

 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo – Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100 

cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 


