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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 Reforma das instalações do Lar dos Idosos de Guarulhos 
 

Assinatura de Contrato de Doação 
 

No dia 15 de março de 2016 (terça-feira), às 15 horas, ocorreu a cerimônia de 

assinatura de contrato de doação em prol da Assistência Social Dom José Gaspar “Ikoi-

no-Sono” contando com a participação da Presidente da entidade, Sra. Sonoko 

Yoshiyasu e Cônsul-Geral Sr. Takahiro Nakamae. Esta doação faz parte da Assistência 

para Projetos Comunitários do Japão. 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Takahiro Nakamae: “Tive a oportunidade de visitar a entidade 

diversas vezes. Suas Altezas Imperiais do Japão, o Príncipe e a Princesa Akishinomiya e 

o cantor Hiroshi Itsuki também visitaram a entidade. A entidade representa muito para 

os japoneses e seus descendentes que têm um enorme carinho pelo “Ikoi-no-Sono”. 

Transmito o meu respeito a todos os colaboradores por tanto trabalho e dedicação. 

Desejo que esta cooperação contribua para que esta atividade seja duradoura. Fico 

feliz em poder auxiliar os idosos residentes possibilitando uma vida cheia de esperança 

com a melhoria na segurança e na qualidade de vida”. 

Presidente Sra. Sonoko Yoshiyasu: “Nós agradecemos a cooperação do governo 

japonês e externamos o nosso sentimento de gratidão e felicidade. As construções das 

instalações utilizadas atualmente foram construídas 25 anos atrás e por este motivo 

havia necessidade de realizar uma reforma. Principalmente, com o envelhecimento 

dos nossos internos, carecíamos de estrutura para os idosos com problemas de saúde. 

Agradeço a ajuda financeira que veio no momento oportuno a qual permitirá a devida 

reforma dos espaços utilizados pelos idosos. Gostaria de continuar apoiando os idosos 

em diversos aspectos com trabalho de equipe”. 

1º Vice-Presidente Sr. Yasuhiro Aida: “A cooperação trouxe um alívio. A 

entidade necessitava de reformas para poder adequar a normas da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e também do Corpo de Bombeiros. Comparando com 

as leis vigentes da época da construção houve diversas alterações. No aspecto 
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financeiro, não havíamos meios de ajustar nas novas diretrizes, pois a operação 

financeira do dia-a-dia consumia todos os recursos. Sendo assim, gostaria de externar 

a minha gratidão ao governo japonês”. 

 

 

 

 De esquerda para direita: Cônsul-Geral Takahiro Nakamae, Presidente Sonoko 

Yoshiyasu, 1º Vice-Presidente Yasuhiro Aida e Diretor-Superintendente Izumu Honda. 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

“Nome do Projeto: Projeto de Reforma das Instalações do Lar dos Idosos de 
Guarulhos” 
 
Nome da Organização Donatário: Assistência Social Dom José Gaspar “Ikoi-no-Sono” 

Local do Projeto: Guarulhos (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 15 de março de 2016 

Valor da Doação: valor máximo US$ 58.298,00 

 

 

 

Linhas Gerais do Projeto 
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A Assistência Social Dom José Gaspar – “Ikoi-no-Sono” foi fundado em 1953, e atende 
atualmente aproximadamente 80 idosos. As instalações da entidade foram construídas na 
década de 80 e não apresentam condições adequadas aos idosos, devido os vazamentos e 
sucateamento das instalações sendo assim havia necessidade de reforma. 

Esta cooperação econômica do Japão cujo valor limite de US$ 58.298,00, foi firmada para 
possibilitar a reforma das instalações das dependências, possibilitando melhoria na qualidade 
de vida dos idosos. 
 

Itens da Doação: Reforma das instalações. 


