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 Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para o Lar dos Idosos de Jacareí 

 
Assinatura de Contrato de Doação 

 

No dia 27 de novembro de 2014, nas dependências do Consulado Geral do 

Japão, ocorreu a cerimônia de assinatura de contrato de doação em prol do “Lar 

Fraterno da Acácia”, contando com a participação do Diretor-Presidente da entidade, 

Armando Fiorentino Gullo, Deputado Estadual Sr. Hélio Nishimoto e do Cônsul-Geral, 

Noriteru Fukushima. 

Após a assinatura, o Cônsul-Geral Noriteru Fukushima expôs o respeito pela 

atividade da entidade e discursou: “No Brasil, o Programa APC foi implantada no ano 

de 1999 e este projeto representa o 111º para o Consulado Geral do Japão. O Lar 

Fraterno da Acácia foi fundado em 1980 e realiza um belíssimo trabalho com os idosos. 

A falta de segurança no transporte era um assunto de grande preocupação, pois a van 

utilizada pela entidade não possuía elevador e nem sistema de fixação de cadeira de 

rodas. Através desta cooperação fico imensamente feliz que seja possível à aquisição 

de micro-ônibus possibilitando a melhoria no transporte dos idosos para locomover 

com segurança e conforto”.  

O Deputado Estadual Sr. Hélio Nishimoto disse: “A entidade contemplada 

localiza-se na região em que passei a juventude e fico muito honrado pela escolha da 

entidade”. E agradeceu o governo japonês pela cooperação. 

Por sua vez, o Diretor-Presidente Armando Fiorentino Gullo ressaltou: “Somos 

informados que o Japão é um país que vem aumentando o número de idosos, mas ao 

mesmo tempo se preocupa em melhorar a vida das pessoas da terceira idade. Nós, do 

Lar Fraterno da Acácia temos a mesma preocupação. Fico muito feliz e grato por esta 

cooperação, pois possibilitará a melhoria na qualidade do transporte de vinte 

cadeirantes. Agradeço muito ao povo japonês”. 

 

Fotos: Cônsul Geral Noriteru Fukushima (esquerda) e Diretor Presidente Armando Fiorentino Gullo 

(direita)) 
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Fotos: Cônsul Geral Noriteru Fukushima, Representantes do Lar Fraterno da Acácia, Deputado Estadual 

Hélio Nishimoto e esposa. 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para o Lar dos Idosos de 
Jacareí 
 
Nome da Organização Donatário: Lar Fraterno da Acácia 

Local do Projeto: Jacareí (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 27 de novembro de 2014 

Valor da Doação: valor máximo US$ 57.779,00 

Linhas Gerais do Projeto: O Lar Fraterno da Acácia foi fundado em 1980 e, atende 
cerca de 50 idosos da região, proporcionando-lhes atendimento nos setores de saúde e 
assistência social. O transporte que está sendo utilizado atualmente por 20 idosos com 
severo comprometimento de mobilidade, não possui elevador nem sistema de fixação de 
cadeira de rodas, de modo que os idosos são conduzidos para o seu interior carregado 
pelos funcionários. Este processo, no entanto, pode causar dores aos idosos, além de ter 
o risco de acidente por queda, sacrifica fisicamente os funcionários, constituindo-se num 
assunto de grande preocupação para a entidade. Esta cooperação econômica do Japão foi 
firmada para possibilitar a aquisição de um micro-ônibus com sistema de elevador e 
fixação de cadeiras de rodas com o objetivo de tornar o transporte mais seguro para os 
idosos e diminuindo o sacrifício físico dos funcionários. 

 

Itens da Doação: Micro-ônibus Adaptado 


