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Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do 
Projeto de Construção de Centro de Fisioterapia para Pessoas com 

Deficiência da Escola Especial de Osvaldo Cruz 
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  No dia 16 de julho de 2009, em Osvaldo Cruz - 
SP, foi realizada a Cerimônia de Entrega Oficial 
de Doação em prol da APAE de Osvaldo Cruz, 
através do Programa de Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana e contou 
com a participação de Nelson Silva, presidente, 
Kazuaki Obe, cônsul geral, autoridades, 
diretores e colaboradores da entidade, entre 
outros, totalizando cerca de 80 convidados. 
  Na ocasião, o presidente Silva disse estar 
muito contente em receber o cônsul geral e 
agradeceu pela concretização da construção do 
centro de reabilitação que poderá suprir as 
necessidades dos deficientes. Acrescentou 
dizendo que o mesmo estará aberto ao público 
que necessitar de tratamento fisioterápico. Por 
sua vez, o deputado estadual Ed Tomas disse 
que para o Brasil, os japoneses são tão 
importantes como os portugueses que o 
descobriram. Além da diversidade cultural 
trouxe a dignidade e o progresso para o Brasil, 
e é considerado um irmão de verdade. 
Terminou dizendo que a construção do centro 
de fisioterapia será de grande valia para toda a 
comunidade. O prefeito Martins agradeceu 
dizendo “Quando falamos do desenvolvimento e 
das riquezas de Osvaldo Cruz, não podemos 
deixar de citar os japoneses que são 
trabalhadores, esforçados com muito senso de 
responsabilidade, que nos dão sempre um bom 
exemplo. Nesta oportunidade, demonstraram 
também serem muito generosos”. Em seu 
pronunciamento, o cônsul geral Obe disse 
desejar que as pessoas com deficiência se 
tornassem mais saudáveis tanto fisicamente 
como psicologicamente com a construção do 
centro de fisioterapia através da cooperação do 
Japão. Terminou fazendo votos de 
fortalecimento dos laços de amizade entre o 
Japão e o Brasil e que a entidade prosperasse 
ainda mais.  
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 
Nome do Projeto: Projeto de Construção de Centro de Fisioterapia para Pessoas com 
Deficiência da Escola Especial de Osvaldo Cruz 
 
Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE de Osvaldo Cruz  
 
Local do Projeto: Osvaldo Cruz – SP 
 
Data da Assinatura do Contrato: 10 de novembro de 2008 
 
Valor da Doação: R$ 141.000,00 (aproximadamente) 
     
Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Osvaldo Cruz foi fundada em 1989 e é a única 
entidade a prestar assistência às pessoas com necessidades especiais do município, tais 
como: educação, tratamento fonoaudiólogo, fisioterapia, entre outras, a cerca de 114 
pessoas. Atualmente os exercícios para a reabilitação são ministrados somente em 
terra, o que pode acarretar danos às articulações, tornando-se necessária a hidroterapia, 
que protege  as mesmas, resultando num tratamento mais eficaz.  
  
Detalhes da Doação: Construção de uma piscina aquecida coberta 
 

   

              
        Centro de Fisioterapia                                                Piscina aquecida 

 
 


