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“Projeto de Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar de 

Pessoa com Deficiência de Rondonópolis” 

 
Entrega Oficial de Doação 

 

 
 Em 29 de junho de 2009, foi realizada a Cerimônia de Entrega Oficial de Doação 
para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rondonópolis, na 
sede da entidade. A cerimônia foi prestigiada por cerca de 150 pessoas, entre as quais, 
Carlos Alberto Logrado de Souza, presidente da entidade, Mohamed Zaher, vereador, e 
Hideo Kato, cônsul. 
 O vereador Zaher agradeceu dizendo que “a felicidade está no rosto de todos 
pelo presente que nós ganhamos de nossos irmãos japoneses: um ônibus que vai 
transportar com segurança os nossos filhos”. 
 O presidente Logrado agradeceu ao consulado do Japão pelo ônibus, destacando 
ser este dia de muita alegria para a APAE que recebia um cônsul japonês em 
Rondonópolis por duas vezes: a primeira para verificar a necessidade da APAE, e a 
segunda para participar da cerimônia de entrega. 
 O cônsul Kato proferiu suas palavras de felicitação desejando que, “com o novo 
ônibus, adquirido através desta doação do Japão, os alunos possam frequentar a APAE 
com segurança e conforto. Ficarei muito feliz, caso esta cooperação fortaleça os laços 
entre o Japão e o Brasil.” 
 Após os discursos, houve apresentação de dança dos alunos e dos integrantes 
da Associação Nipo-brasileira de Rondonópolis, apresentação de canto japonês por uma 
cantora, e descerramento do símbolo da cooperação afixado no ônibus. 
 

 

 

 
 

Cumprimentos após o descerramento do símbolo da cooperação 
(da esquerda) presidente Logrado, cônsul Kato e vereador Zaher 



 

Consulado Geral do Japão em São Paulo                 www.sp.br.emb-japan.go.jp  (11) 3254-0100 
 

 

Nome do projeto：“Projeto de Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar de Pessoa 

com Deficiência de Rondonópolis” 

Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Rondonópolis 

Local do Projeto: Rondonópolis - MT 

Data da Assinatura do Contrato: 17 de novembro de  2008 

Valor da Doação: R$ 208.400,00 (aproximadamente) 

Linhas Gerais do Projeto: Atualmente a APAE de Rondonópolis presta atendimento 
educacional e médico a cerca de 200 pessoas com necessidades especiais. O ônibus 
que era usado pela entidade no transporte escolar tinha mais de 12 anos de fabricação e, 
além de estar bastante desgastado, causava apreensão em relação à segurança pois 
não possuía cinto de segurança nem elevador para cadeira de rodas, seu sistema de 
freio não funcionava plenamente, entre outros problemas . 
 
Detalhes da Doação: Ônibus adaptado para transporte escolar de pessoas com 
necessidades especiais 

 

 

 
 Ônibus doado 

 


