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

 
 

São Paulo, 23 de março de 2015. 

 

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

Entrega Oficial de Doação 

 

No dia 5 de março de 2015, realizou-se a Cerimônia de Entrega de 

Doação do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança 

Humana em prol do “Lar Fraterno da Acácia”. Participaram do evento o Cônsul 

Geral Noriteru Fukushima, Diretor-Presidente da entidade Sr. Armando 

Fiorentino Gullo, Deputado Estadual Sr. Hélio Nishimoto, Prefeito Municipal de 

Jacareí Sr. Hamilton Ribeiro Mota, Presidente da Associação Cultura e 

Desportiva Nipo Brasileira de Jacareí Sr. Alberto Ueda e outras cerca de 30 

pessoas. 

 

Local: Lar Fraterno da Acácia 

Endereço: Rua Cruzeiro, 43 - Cidade Salvador. 

Telefone: (12) 3962-1994 

 

O Presidente da Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí, 

Sr. Alberto Ueda disse que a constante preocupação da entidade em melhorar 

a qualidade de vida dos idosos resultou nesta cooperação. Como 

representante da comunidade nikkei fica grato pela esta parceria. 

 

O Diretor Presidente Sr. Armando Fiorentino Gullo agradeceu o governo 

japonês pela aquisição de um micro-ônibus para os idosos da entidade. Esta 

cooperação foi possível graças à compreensão do governo japonês que 

sempre valoriza as pessoas da terceira idade. Expressa novamente a gratidão 

ao governo japonês. 

Deputado Estadual Hélio Nishimoto disse estar grato com o governo japonês 

que contribui na melhoria dos idosos do Lar Fraterno da Acácia. E externa a 

gratidão a todos os funcionários e a todas as pessoas que contribuem com a 

entidade. 

O Cônsul Geral Noriteru Fukushima disse estar muito feliz que, através desta 

cooperação do Japão, tenha sido possível a aquisição do micro-ônibus 

proporcionando segurança e conforto aos idosos. Destacou também a 

importância de estreitar a cooperação entre o Brasil e o Japão. 

O Prefeito Hamilton Ribeiro Mota disse que o Lar Fraterno da Acácia é uma 

entidade maravilhosa que luta para trazer benefícios para os idosos. Esta 
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cooperação são frutos da dedicação e preocupação do Presidente Armando e 

dos diretores da entidade. Agradeço ao governo japonês pela cooperação com 

o Lar Fraterno da Acácia”. 

 

 
 

 

Participantes da Cerimônia 

 

 

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: US$ 57,779.00 

 

 Linhas Gerais do Projeto: O Lar Fraterno da Acácia foi fundado em 1980 e, 
atende 50 idosos da região, proporcionando-lhes atendimento nos setores de 
saúde e assistência social. O transporte utilizado pelos idosos com mobilidade 
reduzida é feita pela van porém não possui elevador e nem sistema de fixação 
de cadeira de rodas. Esta cooperação econômica do Japão de R$ 134.830,00 
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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 e confortável para os idosos  
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