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São Paulo, 22 de março de 2016. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Escola Especial de Cuiabá 
 

Assinatura de Contrato de Doação 
 

No dia 17 de março de 2016 (quinta-feira), às 10 horas ocorreu a cerimônia de 

assinatura de contrato de doação em prol da “Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Cuiabá”, contando com a participação da Presidente da entidade, Sra. 

Eunice Vitor da Silva e do Cônsul-Geral, Takahiro Nakamae. Esta doação faz parte da 

Assistência para Projetos Comunitários do Japão. 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Takahiro Nakamae: “O Programa Assistência para Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana é um programa concebida para apoiar projetos 

de pequeno porte destinados para governos locais, entidades educacionais e de saúde 

e ONGs. Aproveito para homenagear a grande atuação da APAE de Cuiabá que assiste 

pessoas com deficiência intelectuais e múltiplas proporcionando atendimento nos 

setores educacionais, saúde e assistência social. Fico feliz com a cooperação e, espero 

que, através da compra do micro-ônibus os estudantes possam usufruir do conforto e 

segurança no transporte escolar. E também desejo que a entidade aproveite com 

carinho o micro-ônibus”. 

Presidente Eunice Vitor da Silva: “APAE de Cuiabá cuida das pessoas com 

deficiências intelectual e múltipla. Esta doação significa muito para a entidade, pois a 

maioria da família é de origem humilde e fica na entidade por período integral. Fico 

extremamente grata com a cooperação, pois permitirá uma grande melhoria na 

qualidade de transporte escolar dos deficientes. Para nós, esta cooperação tem um 

significado muito grande para as nossas atividades”. 
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Fotos da Cerimônia de Assinatura 

 

Fotos: Cônsul-Geral Takahiro Nakamae (esquerda), Presidente Eunice Vitor da Silva 

(centro) e Diretora Ligia Maria Anunciação da Costa (direita). 

 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Escola de Educação 
Especial de Cuiabá 
 
Nome da Organização Donatário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Cuiabá 

Local do Projeto: Cuiabá (MT) 

Data da Assinatura do Contrato: 17 de março de 2016 

Valor da Doação: valor máximo US$ 53.198,00 
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Linhas Gerais do Projeto 

A APAE de Cuiabá foi fundada em 1967, e atende cerca 200 estudantes com deficiência 

intelectual e múltipla, proporcionando-lhes atendimento nos setores educacionais, 

assistência social e também oferecem tratamentos e terapias. A entidade possui 

atualmente apenas um ônibus com capacidade pequena para os estudantes obrigando 

a grande maioria dos jovens a utilizarem o ônibus de linha. A utilização do ônibus de 

linha é um ônus financeiro muito grande para as famílias tornando-se uma das causas 

da diminuição da taxa de frequência de alunos. E esta situação não assegura a máxima 

segurança aos estudantes que utilizam o transporte escolar podendo ocorrer acidentes 

automobilísticos. Esta cooperação econômica do Japão cujo valor limite de 

US$ 53.198,00, foi firmada para a aquisição de um micro-ônibus. Esta cooperação visa 

melhoria na segurança e no conforto dos estudantes que utilizarão o transporte 

escolar, contribuindo também no aumento significativo da taxa de frequência dos 

alunos e também há expectativa de que atividade de apoio educacional se torne mais 

eficiente. 

 

Itens da Doação: Micro-ônibus 


