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

Projeto de Reforma da Piscina e Quadra de Esporte da Associação
Pestalozzi do Amazonas
Projeto de Aquisição de Bens Hospitalares aos Acometidos pela Doença
de Hanseníase na Fundação Alfredo da Matta
No dia 23 de fevereiro de 2017, no Consulado Geral do Japão em Manaus, ocorreu a cerimônia de assinatura
de Contrato de Doação aos 2 projetos (contemplados no ano fiscal japonês de 2016), havendo a participação
da Dra. Silvia Simões, Presidente da Associação Pestalozzi do Amazonas, do Dr. Helder Cavalcante, DiretorPresidente da Fundação Alfredo da Matta, da Dra. Márcia Souza, Presidente da AADES e do Sr. Shuji Goto,
Cônsul Geral do Japão em Manaus, entre outros.
O programa de "Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança humana (APC)" oferece a assistência
financeira não-reembolsável para várias entidades sem fins lucrativos, tais como organizações nãogovernamentais (ONGs), hospitais, estabelecimentos do ensino fundamental e governos locais, etc. a fim de
auxiliar na implementação de seus projetos de desenvolvimento. Em geral, o Consulado Geral do Japão em
Manaus anualmente oferece dois projetos de APC para a Amazônia Ocidental (AM, AC, RO e RR).
1) Projeto de Reforma da Piscina e Quadra de Esporte da Associação Pestalozzi do Amazonas
Entidade beneficiada: Associação Pestalozzi do Amazonas
Valor da doação: US$ 81.360 (oitenta e um mil e trezentos e sessenta dólares dos Estados Unidos da
América)
Linhas Gerais do Projeto: Esta cooperação do Japão tem como objetivo oferecer estrutura física
reformada da Quadra de esporte e da Piscina com banheiros, respeitando os padrões de acessibilidade
para melhor atendimento de pessoas com deficiência e famílias, inseridas na Associação Pestalozzi do
Amazonas.
2) Projeto de Aquisição de Bens Hospitalares aos Acometidos pela Doença de Hanseníase na Fundação
Alfredo da Matta
Entidade executora: Agência Amazonense de Desenvolvimento Econcômico e Social (AADES)
Entidade beneficiada: Fundação Alfredo da Matta (FUAM)
Valor da doação: US$ 22.598 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa e oito dólares dos Estados
Unidos da América)
Linhas Gerais do Projeto: Esta cooperação do Japão tem como objetivo contribuir para expandir a
capacidade de atendimento nas áreas de fisioterapia, aos acometidos pela doença de hanseníase na
Fundação Alfredo da Matta, através da aquisição de cadeiras longarinas, máquina de costura industrial,
máquina de gelo, ar condicionados, exaustor industrial, maca em madeira, estufa e materiais para
adaptação dos calçados que auxiliam os acometidos andarem no chão.
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As trocas dos Contratos de Doação assinados entre o Cônsul-Geral do Japão com a Presidente da Associação Pestalozzi (no meio) e
com a Presidente da AADES (a direita)

