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 São Paulo, 16 de março de 2021. 

Nota à imprensa 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA – APC 

Estado de São Paulo 

Cerimônia Oficial de Apresentação da Doação em prol do “Projeto de Doação de 
Micro-Ônibus para a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates” 
 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 
 

No dia 9 de março (terça-feira), às 11 horas, através de videoconferência ocorreu a 

Cerimônia Oficial de Apresentação da Doação pelo Programa de Assistência do Japão à 

Projetos Comunitários e de Segurança Humana 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 do Japão em São Paulo, sr. Ryosuke Kuwana, além de aproximadamente outros 

10 convidados.  

Palavras de saudação da Presidente, sra. Vanilda Maria Barboza: “Tínhamos 
anteriormente uma única van adaptada para cadeira de rodas, o que limitava a 
realização de consultas e terapias externas. O micro-ônibus doado aumentou as 
oportunidades para os tratamentos externos. Atualmente, devido a pandemia, o 
micro-ônibus está sendo usado somente para passeios na cidade, mas tem contribuído 
consideravelmente para quebrar a pesada rotina do tratamento dos pacientes 
internados. Reitero o meu agradecimento ao governo japonês e a todos aqueles que 
vieram nos apoiando até hoje.” 

 
Palavras de saudação do Cônsul-Geral, sr. Ryosuke Kuwana: “O Japão tem 

prestado assistência à garantia da segurança humana das pessoas menos favorecidas 
por muitos anos, sendo que este projeto é parte dessa assistência. Esperamos que com 
a contenção do coronavírus este micro-ônibus possa ser plenamente utilizado para 
reintegrar os pacientes nas atividades sociais e econômicas.” 

 
Informações Básicas do Projeto 
Nome do projeto: Projeto de Doação de Micro-Ônibus para a Associação de Amparo ao 
Excepcional Ritinha Prates 
Nome da Entidade: Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates 
Local de execução do projeto: Estado de SP, Município de Araçatuba 
Data de assinatura do contrato de doação: 29 de janeiro de 2020 

Valor total da doação: USD88.491 
Objeto doado: um micro-ônibus adaptado para cadeira de rodas 
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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 e oferece tratamento e apoio à reintegração social, de forma 
gratuita, 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 e 
consultas externas visando tratamentos mais eficazes e apoio à reintegração social. 
Apesar de aproximadamente 80% dos pacientes utilizarem a cadeira de rodas, a 
entidade possuía apenas um único veículo para transportar os cadeirantes, o que 
limitava a participação de todos os pacientes internados nessas atividades. 

3. Esta cooperação econômica do Japão, através da aquisição de um micro-ônibus 
adaptado (capacidade para 6 cadeirantes), proporcionou à entidade oferecer aos seus 
pacientes internados mais participação em terapias e tratamentos externos, 
contribuindo  para o melhor atendimento e promoção da reintegração na sociedade 
dos pacientes portadores de deficiências do próprio município e entorno. 

Maiores informações: 
Consulado Geral do Japão em São Paulo – Seção Econômica 
Fone: (11) 3254-0100 
cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 

 

O micro-ônibus doado 
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Do lado esquerdo para o direito: 

Presidente da "Ritinha Prates", sra. Vanilda Maria Barboza 

Assessor Jurídico do Hospital Ritinha Prates, sr. Oscar Faria Ramos 

 Vice Presidente da Associação Cultural Nipo Brasileira de Araçatuba, sr.  Kazoshi 

Shiraishi 

Presidente da Associação Cultural Nipo Brasileira de Araçatuba, sr. Hideto Honda 


