
Projeto  de  Ampliação  do  Centro  de  Reabilitação  para  Deficientes  em 
Ipameri

Organização Donatária/Executora: Associação Pestalozzi de Ipameri (GO)

1. Síntese
A  doação  japonesa,  de  81.414  dólares,  foi  destinada  à  ampliação  e 

reforma  do  centro  de  reabilitação,  além  de  aquisição  de  equipamentos  de 
fisioterapia e construção de uma piscina térmica para reabilitação física.

A reforma, a ampliação e o aparelhamento permitirão a realização plena 
do programa de reabilitação, além de refletir  na melhoria da segurança das 
instalações. Isso resultará no aumento de pacientes reabilitados – somada a 
inclusão dos atendimentos médico e odontológico – e  na redução no ônus para 
os familiares dos pacientes.  

Fundado em 2006, o Centro de Reabilitação para Deficientes em Ipameri 
(sul  de Goiás)  é  a  primeira  instituição  dessa  natureza  naquela  cidade.  Sua 
administração  foi  consignada  à  Associação  Pestalozzi  de  Ipameri,  filiada  à 
Federação Pestalozzi, ONG com ampla atuação em áreas como assistência aos 
deficientes, educação e treinamento profissional por todo o Brasil.

2 . Valor e o Ítem da Doação
(1) Valor da Doação

US$81.414
(2) Ítem da Doação

Reforma e ampliação do Centro de Reabilitação

3. Local do Projeto
   Ipameri - GO

4. Inauguração – 27 de setembro de 2007
Foi  inaugurado  no  dia  27/10,  em  Ipameri-GO,  o  Centro  de 

Reabilitação  para  Deficientes  da  Associação  Pestalozzi  de  Ipameri.  A 
inauguração  só  foi  possível  após  a  reforma  e  ampliação  com  recursos 
doados (US$ 81.414) pelo Governo japonês,  no âmbito do Programa de 
Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana (APC).

Participaram da cerimônia de inauguração, entre outros, o ministro 
da Embaixada do Japão, Tatsuo Arai; a presidente da Associação Pestalozzi, 
Daniela  Vaz  Carneiro;  o  prefeito  municipal  de  Ipameri,  Jânio  Antônio 
Carneiro;  a  presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de  Ipameri,  Ediene 
Vasconcellos; a presidente da Associação Pestalozzi de Goiás, Ester Alves 
Pacheco.

Já  a  presidente  da  Associação  Pestalozzi  de  Ipameri,  Daniela  Vaz 
Carneiro, agradeceu à todas as pessoas que colaboraram para o sucesso do 
projeto,  à  comunidade,  aos  funcionários  da  Pestalozzi,  ao  Prefeito  de 
Ipameri,  pela força e a dedicação, e ao governo japonês: “ Obrigada ao 
governo japonês, obrigada Sr. Ministro”

O  prefeito  de  Ipameri,  Jânio  Antônio  Carneiro,  parabenizou  e 
agradeceu aos profissionais da saúde, pois “trabalhar com a saúde não é 
fácil, é um grande desafio”. Mencionou que o sucesso do projeto mostra que 
“é  a  união  é  que  constrói”  pois  sem  a  ajuda  do  governo  japonês  e  o 
trabalho  dos  representantes  da  Pestalozzi,  a  prefeitura  sozinha  não 
conseguiria  concretizar  o projeto.  Por  fim, declarou que o evento  ficaria 
marcado na história de Ipameri e de toda a região.

O  Ministro  da  Embaixada  do  Japão,  Tatsuo  Arai,  começou 
parabenizando o trabalho das pessoas que se dedicaram na realização do 



projeto.  E  explanou  acerca  dos  pontos  principais  do  sistema  relativo  à 
Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana (APC), além de 
citar alguns exemplos no Brasil.  Por fim, mencionou que a conclusão do 
centro, ano que antecede o Centenário de Imigração Japonesa, evidencia os 
laços de amizade entre o Japão e o Brasil na cidade de Ipameri.

Descerramento do fita Piscina térmica


