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“Projeto de Construção de Centro de Fisioterapia  
para Pessoas com Deficiência da Escola Especial de Tupã” 

e 
“Projeto de Aquisição de Aparelho de Raio-X para Unidade de Pronto 

Atendimento  da Prefeitura do Município de Paranaíta” 
 

Assinatura de Contrato de Doação 
 

No dia 8 de Fevereiro de 2011, nas 
dependências do Consulado Geral do 
Japão, ocorreu a cerimônia de assinatura 
de contrato de doação com cada instituição 
e seu responsável.  

Após a assinatura de contrato do 
“Projeto de Construção de Centro de 
Fisioterapia para Pessoas com Deficiência 
da Escola de Tupã”  Benedito Rodrigues 
Gonçalves, presidente da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, 
agradeceu dizendo estar muito honrado por 

poder participar da cerimônia de assinatura 
da cooperação para a construção da piscina, 
um sonho acalentado há muitos anos. 
Agradeceu profundamente em nome das 
250 pessoas com deficiência que hoje 
freqüentam a instituição e pediu para “levar 
ao povo do Japão a gratidão pelo carinho e 
altruísmo aos meninos deficiente da APAE 
de Tupã”. 

Pedro Miyazima, prefeito do município 
de Paranaíta, disse, durante a cerimônia de 
assinatura do “Projeto de Aquisição de 
Aparelho de Raio-X para Unidade de Pronto 
Socorro de Atendimento da Prefeitura do 

Município de Paranaíta”, declarou que o 
Japão plantou suas raízesno Brasil durante 
os longos anos de contribuições dos 
nikkeys. Disse que eles são humildes, sérios e honestos e que tem muito orgulho de 
pertencer à colônia, mas como prefeito, sente o peso da responsabilidade de ser 
descendente nikkey. Ele disse não achar palavras para agradecer a cooperação do 
consulado e agradeceu também em nome de toda a população de Paranaíta. 

O cônsul geral Kazuaki Obe explicou que o Consulado Geral do Japão em São 
Paulo desenvolve o programa de cooperação desde 1999, perfazendo12 anos de 
assistência, e ressaltou que nesse dia se assinava os contratos de cooperação do 
nonagésimo nono e centésimo projetos.  Disse ainda que o Japão está muito agradecido 
ao Brasil por ter recebido 250 mil imigrantes japoneses que e que se sente honrado em 
poder cooperar desta forma para o desenvolvimento da sociedade brasileira e feliz por 
poder fortalecer ainda mais os laços de amizades entre o Japão e Brasil.” 

  

Presidente Gonçalves (esquerda)  e cônsul geral 

Prefeito Miyazima (esquerda)  e cônsul geral 
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DETALHES DA DOAÇÃO 
 
Nome do Projeto: Projeto de Construção de Centro de Fisioterapia para Pessoas com 
Deficiência da Escola Especial de Tupã 

 

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

Tupã 

Local do Projeto: Tupã (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 8 de fevereiro de 2011 

Valor da Doação: valor máximo US$105,659 (Cento e cinco mil, seiscentos e 

cinqüenta e nove dólares norte-americanos.) 

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Tupã foi fundada em 1972, atualmente presta 

atendimentos educacional, médico e assistencial a mais de 200 pessoas com 

necessidades especiais. A APAE promove a reabilitação delas de acordo com o caso  

de cada uma, mas nas condições atuais há o risco de queda durante a terapia, além 

da ocorrência de dores nas articulações e dificuldade com as contrações musculares. 

Esses fatores impõem um aumento na quantidade de sessões, e dependendo do grau 

da deficiência, leva muito mais tempo para a recuperação. Através dessa cooperação 

e construção de um centro de fisioterapia, será possível oferecer uma nova 

modalidade de reabilitação: a hidroterapia. A pressão da água e a flutuabilidade 

aliviarão a pressão sobre as articulações e possibilitarão uma variedade de atividades 

de reabilitação que não eram possíveis em solo.  

Itens da Doação: Construção de piscina térmica para a hidroterapia. 

DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Aparelho de Raio-X para Unidade de 

Pronto Atendimento  da Prefeitura do Município de Paranaíta 

Nome da Organização Donatária: Prefeitura Municipal de Paranaíta 

Local do Projeto: Paranaíta (MT) 

Data da Assinatura do Contrato: 8 de fevereiro de 2011 

Valor da Doação: valor máximo US$52,649 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e 

quarenta e nove dólares norte-americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: Com aproximadamente 10 mil habitantes, a cidade de 

Paranaíta fica no estado de Mato Grosso a cerca de 870km de Cuiabá. No município 

de Paranaíta não há aparelho para radiodiagnóstico  e  todas as pessoas que 

necessitam de exame Raio-X, obrigatoriamente são encaminhadas para o município 

de Alta Floresta que se localiza a 60km de distância. Todavia, a estrada que une os 

dois municípios encontra-se em grande parte (40 Km) sem pavimentação asfáltica. Em 

épocas de chuva ficam em condições precárias para o tráfego de carros. Por isso, há 

uma grande preocupação por parte do sistema de saúde municipal com a  
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possibilidade de agravamento do quadro clínico durante a remoção do paciente. No 

município de Paranaíta em sua unidade de pronto atendimento há uma sala de Raio-X 

pronta com disponibilidade para colocar um aparelho de Raio-X mediante algumas 

providências, mas não há condições financeiras para a aquisição do aparelho de Raio-

X. Com essa cooperação e a instalação  do aparelho de Raio-X , será possível fazer 

uma avaliação dos pacientes com maior rapidez levando a um diagnóstico precoce e a 

um tratamento mais rápido. 

Itens da Doação: Aparelho de Raio-X 

  


