
São Paulo, 25 de setembro 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 Construção de Galpão para Adaptação de Cadeiras de Rodas de Santana 
de Parnaíba” 

 

No dia 19 de setembro de 2019 às 10h00, 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 Construção de Galpão para Adaptação de Cadeiras de 

Rodas de Santana de Parnaíba” sob a responsabilidade da Associação Beneficente 

Comunidade de Amor Rainha da Paz. Participaram do evento o Cônsul Geral do 

Consulado Geral do Japão em São Paulo, Sr. Yasushi Noguchi e o Presidente da 

entidade, Sr. Walter Barana Nicolosi, o Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 

sr. Leonardo César além de outras 30 pessoas. 

  

Local: Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz 

Endereço: Estrada Ecoturística do Suru, 1833, Santana de Parnaíba - SP 

CEP: 06509-001 

Telefone: （11）4154-1193 

 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “Fui informado que Associação Beneficente 

Comunidade de Amor Rainha da Paz” é uma entidade filantrópica que atende 

gratuitamente a 450 crianças infanto-juvenis, portadoras de severo grau de deficiência 

físico-mental e necessidades especiais, provenientes de famílias menos abastadas de 

17 municípios do entorno oeste da grande São Paulo, incluindo o município de Santana 

de Parnaíba. As crianças recebem o atendimento adquirindo da entidade a cadeira de 

rodas adaptada por seus membros em sua oficina para as necessidades específicas de 

cada criança. No entanto, ouvi dizer que, pela ausência de espaço suficiente na oficina 

a entidade estava enfrentando dificuldades no trabalho de adaptação e conservação 

das cadeiras de rodas. Para resolver esse problema, o Consulado do Japão e a entidade 



Rainha da Paz assinaram um contrato de cooperação do governo japonês com valor 

limite de US$ 52.252. E desta forma foi construída essa magnífica estrutura.  

É grande a minha satisfação em ver a conclusão dessa construção. Como 

representante da população japonesa parabenizo a conclusão desta obra. Com essa 

construção, mais crianças poderão ser beneficiadas com as cadeiras de rodas 

adaptadas. E para nós do Consulado, é tamanha a satisfação em poder contribuir 

através desta cooperação para melhorar o ambiente de reabilitação dessas crianças e 

adolescentes. Espero que a Rainha da Paz possa contribuir mais e mais para os serviços 

filantrópicos da região e entorno”. 

 

Presidente Sr.  Walter Barana Nicolosi: “Hoje é um dia extremamente especial para 

todos nós. O Japão e a sociedade nipo-brasileira sempre cumpriram um papel 

transformador e de grande importância. A cooperação que hoje celebramos é um 

exemplo concreto da generosidade do povo japonês. Houve uma necessidade 

premente da entidade de um espaço para a oficina de cadeiras de rodas adaptadas às 

necessidades de cada criança e adolescente. E o povo japonês atendeu a essa nossa 

necessidade. Desejamos que a parceria entre o Japão e a nossa entidade se tornem 

frondosos e floridos, assim como os 3 pés de cerejeira plantados na entrada deste 

galpão para homenagear a inauguração de hoje”. 

Linhas Gerais do Projeto 

Nome do projeto: Projeto de Construção de Galpão para Adaptação de Cadeiras de 

Rodas de Santana de Parnaíba 

Nome da Entidade: Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz 

Local de execução do projeto: Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo 

Data de assinatura do contrato de doação:  1 de fevereiro de 2019 

Valor total da doação: US$ 52.252 

Objeto doado: Construção de Galpão para Adaptação de Cadeiras de Rodas 

 

1. A “Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz” foi fundada 
em agosto de 2001 no município de Santana de Parnaíba. É uma entidade 
filantrópica que atende gratuitamente a 450 crianças infanto-juvenis, 
portadores de severo grau de deficiência física e necessidades especiais de 17 
municípios do entorno oeste da grande São Paulo.  

2. As crianças infanto-juvenis que recebem o atendimento basicamente utilizam a 
cadeira de rodas que é adaptada para as necessidades específicas de cada 



criança por membros da entidade em sua oficina. No entanto, atualmente, pela 
ausência de espaços suficientes na oficina a entidade tem enfrentado 
dificuldades no trabalho de adaptação e conservação das cadeiras de rodas. 

3.  Esta cooperação econômica do Japão, com valor limite de US$ 52.252, foi 
firmada para possibilitar a construção de uma nova instalação com área de 
construção de 261 m2 que trará espaço suficiente para o trabalho da entidade 
de adaptação e conservação das cadeiras de rodas, proporcionando contribuir 
para a melhoria na qualidade do bem-estar social das crianças atendidas da 
comunidade.  

 

Fotos da Cerimônia 

 

                                                      Galpão novo construído 

 



 

Imagem do Interior do Galpão 

 

 
Imagem da Inauguração 



 
Cônsul Geral Yasushi Noguchi (de frente, da esquerda para a direita, a quarta pessoa), 

Presidente da entidade, Sr.  Walter Barana Nicolosi (de frente, da esquerda para a 

direita, a terceira pessoa) e o Prefeito de Santana de Parnaíba, sr. Leonardo César (de 

frente, da esquerda para a direita, a segunda pessoa) 

 

 

 

 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo – Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100 

cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 


