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São Paulo, 4 de fevereiro de 2020. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA - APC 

“Projeto de Doação de Micro-Ônibus para o Hospital de Saúde Mental e 

Neurológico de Araçatuba” 

No dia 29 de janeiro de 2020 (quarta-feira), neste Consulado Geral do Japão em São 

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

de Micro-Ônibus para o Hospital de Saúde Mental e Neurológico de Araçatuba” sob a 

responsabilidade da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates contando com a 

participação da Presidente da entidade, Sra. Vanilda Maria Barboza 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 de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, 

foi fundada em 1977, no município de Araçatuba. A entidade oferece tratamento gratuito para 

pacientes com deficiências físicas e mentais do município de Araçatuba e mais outros 40 

municípios localizados no entorno. A entidade proporciona aos pacientes internados a 

participação em terapias externas e em eventos externos visando tratamentos mais eficazes. 

Apesar disso, a entidade possui apenas um único veículo para transportar os cadeirantes. O 

que não permite que todos os pacientes internados participem suficientemente das terapias e 

eventos externos, não proporcionando desta maneira condições adequadas de seus 

atendimentos aos pacientes. Desta vez, a cooperação econômica do Japão com o valor limite 

de US$ 88.491,00 (oitenta e oito mil quatrocentos e noventa e um dólares americanos), será 

concedida para a compra de um Micro-Ônibus adaptado para cadeira de rodas. Ficaremos 

muito satisfeitos se essa cooperação puder contribuir para o tratamento eficaz e para a 

promoção da reabilitação dos pacientes com deficiência física e mental da comunidade”. 

 

Presidente, Sra. Vanilda Maria Barboza: “Estou muito feliz de estar participando desta 

cerimônia e não tenho palavras para expressar a nossa gratidão. A entidade funciona há 40 

anos atendendo a pacientes com deficiências físicas e mentais. Temos somente uma van que 

faz a locomoção dos pacientes, dificultando a participação deles para consultas, terapias e 

passeios externos. Recebermos essa doação atende as nossas necessidades. Tenho certeza que 

o micro-ônibus beneficiará todos os usuários. Parcerias como essa com o Consulado é que 

fazem este mundo melhor”. 
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Linhas Gerais do Projeto 

1. A “Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates”, foi fundada em 1977, no 

município de Araçatuba. A entidade oferece tratamento gratuito para pacientes com 

deficiências físicas e mentais do município de Araçatuba e mais outros 40 municípios 

localizados no entorno.  

2. A entidade proporciona aos pacientes internados a participação em terapias externas e 

em eventos externos visando tratamentos mais eficazes. Apesar de aproximadamente 

80% dos pacientes utilizarem a cadeira de rodas, a entidade possui apenas um único 

veículo para transportar os cadeirantes. O que não permite que todos os pacientes 

internados participem suficientemente das terapias e eventos externos, não 

proporcionando desta maneira condições adequadas de seus atendimentos aos 

pacientes internos. 

3. Esta cooperação econômica do Japão, através da aquisição de um Micro-Ônibus 

Adaptado (capacidade para conduzir 6 cadeirantes), com o valor limite de 

US$ 88.491,00 dólares americanos, tem como objetivo proporcionar à entidade a 

possibilidade de oferecer aos seus pacientes internos suficiente participação nas 

terapias e eventos externos oferecidos, contribuindo assim para o atendimento mais 

eficiente e para a promoção da reabilitação dos pacientes com deficiências físicas e 

mentais do próprio município e municípios do entorno.  
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Fotos da Cerimônia de Assinatura 

 
 

Foto Presidente da entidade, sra. Vanilda Maria Barboza e Cônsul-Geral, sr. Yasushi 

Noguchi (da esquerda para a direita) 

 

 

 


