Consulado Geral do Japão em Manaus
Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana
Assinatura de Contrato de Doação

Projeto de reforma da piscina voltada para pessoas com deficiência
do Abrigo Moacyr Alves
No dia 15 de outubro de 2015, no Abrigo Moacyr Alves, em Manaus, a assinatura de contrato de doação
em prol do “Projeto de reforma da piscina voltada para pessoas com deficiência do Abrigo Moacyr Alves”
foi concluída entre o Consulado Geral do Japão em Manaus e o Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino
(NASTA), contando com a participação do Cônsul Geral do Japão em Manaus, Kazuo Yamazaki, do
presidente do NASTA, José Tarcisio Feijó F. Machado e, da Diretora do Abrigo Moacyr Alves, Claudete
Ciarlini.
O programa de "Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança humana (APC)" proporciona
assistência financeira não-reembolsável a várias organizações, tais como organizações não-governamentais
(ONGs), hospitais, estabelecimentos do ensino fundamental e governos locais, a fim de auxiliar na
implementação de seus projetos de desenvolvimento. Este programa tem conquistado uma excelente
aceitação, pois proporciona um apoio rápido e flexível aos projetos de desenvolvimento comunitário.
Entidade beneficiada: Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (NASTA)
Data da Assinatura do Contrato: 15 de outubro de 2015
Valor da Doação: US$ 77,257 (setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete dólares norte-americanos)
Linhas Gerais do Projeto: A cooperação do Japão tem como objetivo contribuir para melhorar a prática do
serviço de hidroterapia voltado para pessoas com deficiência, através da construção de rampa, cobertura,
vestuário e banheiros em volta da piscina. Após a reforma, espera-se o aumento do número de
atendimentos atual de 135 pessoas para 340 pessoas, executando os serviços com mais segurança,
desempenho e eficiência, e resultados de melhoras significativas dos pacientes.

Contrato firmado no valor de US$ 77,257,00.

A piscina do Abrigo Moacyr Alves será reformada.
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