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São Paulo, 12 de novembro de 2019. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA - APC 

“Projeto de Reforma do Telhado das Instalações para os Pró-Excepcionais de São 
Paulo” 

 

No dia 7 de novembro de 2019 (quinta-feira), neste Consulado Geral do Japão em São 

Paulo ocorreu a cerimônia de assinatura do contrato de doação em prol do “Projeto de 

Reforma do Telhado das Instalações para os Pró-Excepcionais de São Paulo” sob a 

responsabilidade da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono, contando com a 

participação do Diretor Presidente da entidade, Sr. André Tatsuhiko Korosue e do 

Cônsul-Geral, Sr.Yasushi Noguchi. Esta doação faz parte da Assistência do Japão à 

Projetos Comunitários. 

 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “A Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-
Sono, desde a sua fundação na cidade de São Paulo no ano de 1958, vem promovendo 
a assistência e o amparo às pessoas com necessidades intelectuais especiais da 
comunidade nipo-brasileira para que elas possam ter uma vida independente e 
adaptada à sociedade.  

Os telhados do alojamento feminino da entidade, que são utilizados a quase 50 
anos, sofreram grande desgaste e envelhecimento com o passar dos anos, 
apresentando em toda a sua extensão muitos buracos que deram origem, com a chuva, 
a vazamentos e bolores, assim como devido ao isolamento insuficiente do telhado, 
houve o aumento da temperatura interna do alojamento. Havia desta forma, sérias 
preocupações com a deterioração da saúde e do ambiente dos internos.  

A cooperação econômica do Japão, com o valor limite de US$ 88.773,00 dólares 
americanos, será firmada para possibilitar a reforma total do telhado do alojamento 
feminino da entidade.  

É uma imensa satisfação para o Consulado do Japão, através desta cooperação 
contribuir para a melhoria do bem-estar dos internos da entidade, reduzindo 
preocupações e melhorando o ambiente de convívio de todos”. 

 

Diretor Presidente, Sr. André Tatsuhiko Korosue: “Expresso os meus 
agradecimentos, representando o sentimento de nossos 70 assistidos, por estarmos 
recebendo, na data de hoje, a colaboração do povo japonês” Os telhados de nosso 
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alojamento, que possuem mais de 50 anos, devido ao envelhecimento, estão em 
situação muito crítica, ameaçando a qualidade de vida dos assistidos.  Pelo telhado 
necessitar de reforma em larga escala, sem a cooperação do governo japonês, não 
seria possível a sua realização. Temos a absoluta certeza de que a reforma 
proporcionará a melhoraria na qualidade de vida e segurança dos assistidos.  Não 
temos palavras para expressar a nossa profunda gratidão”. 

 

Linhas Gerais do Projeto 

1. A “Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono”, foi fundada em 1958 no município 
de São Paulo e em 1959 transferiu suas atividades para o distrito de Itaquera. É uma 
entidade filantrópica fundada inicialmente para acolher os filhos de imigrantes 
japoneses portadores de deficiências intelectuais e ao amparo e orientação de seus 
respectivos familiares, promovendo a inclusão social dos assistidos.  

2. Devido ao envelhecimento da construção que tem mais de 50 anos, a deterioração do 
teto tem apresentado inúmeros furos que provocam goteiras e, consequentemente, o 
surgimento de mofo no alojamento, causando enorme preocupação com a saúde dos 
assistidos, e a falta de isolamento térmico do telhado tem causado a deterioração do 
ambiente de convívio dos internos na entidade. 

3. Esta cooperação econômica do Japão, com o valor limite de US$ 88.773,00 dólares 
americanos, será firmada para possibilitar a reforma total dos 1.345m2 do telhado do 
alojamento feminino da entidade, com o objetivo de contribuir para a melhoria do 
bem-estar dos residentes, reduzindo preocupações e melhorando o ambiente de 
convívio, contribuindo desta forma para aprimorar o atendimento diário e a 
capacitação profissional dos assistidos a fim de melhorar o bem-estar social da 
comunidade da região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos da Cerimônia de Assinatura 
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Foto: Cônsul-Geral, sr. Yasushi Noguchi e Diretor Presidente da entidade, sr. André 

Korosue (da esquerda para a direita) 

 

 


