
Projeto de Reforma e Ampliação da APAE de Crucilândia 

 

 Foi realizada a Cerimônia de Assinatura do Contrato de Doação, 

formalizando o apoio do Governo do Japão, através do Programa de 

Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana – APC – para a 

reforma e ampliação da APAE de Crucilândia, com valor máximo de 

US$ 87.059,00. 

 

[APC] Cerimônia de Assinatura do Contrato de Doação 

Data: 05 de fevereiro de 2015, 11 horas 

Local: Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro 

Assinantes: 

Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro – Tsuyoshi Yamamoto – 

Cônsul-Geral 

APAE de Crucilândia – Maria Alice Melo Coelho – Presidente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aperto de mão entre o Cônsul-Geral Tsuyoshi 

Yamamoto (à esquerda) e a Presidente da APAE 

de Crucilândia Maria Alice  

A partir da esquerda: Cônsul 

Mogi, Cônsul-Geral Yamamoto, 

Presidente da APAE de 

Crucilândia Maria Alice, Vice-

Presidente da ASSOPOC Elaine, 

Assessora da APC Cátia e 

Cônsul Komai 



Sobre o projeto: 

Crucilândia é uma cidade do estado de Minas Gerais que fica cerca 

de 70 km (em linha reta) a sudoeste de Belo Horizonte e possui população 

de aproximadamente 5000 pessoas. Nesta cidade, a APAE tem uma média 

de  72 alunos na escola e oficinas e realiza cerca de 280 atendimentos ao 

mês com consultas de odontologia, psicologia, fisioterapia,  

fonoaudiologia, equoterapia e nutrição. 

A atual sede da instituição está muito envelhecida (áreas com mofo 

propiciam doenças e alguns alunos tem a saúde fragilizada, instalações 

elétricas e hidráulicas são precárias) e necessitando de melhoras para 

conseguir novos convênios (alguns ambientes são improvisados ou não 

comportam a função adequadamente), oferecer mais conforto para os 

alunos, e melhores condições nos atendimentos das pessoas da cidade e 

arredores que necessitam dos serviços da APAE de Crucilândia. 

Visando esta melhora, este consulado doará recursos que 

possibilitarão novo curso para mais 130 alunos (com construção de novas 

salas e banheiros), ampliação e adaptação de ambientes para se adequar 

às leis e normas e oferecer um atendimento cada vez melhor à população 

de Crucilândia e arredores. 

 


