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 No dia 2 de abril de 2009, no bairro de 
Sete Cruzes, em Suzano (SP), ocorreu a 
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação 
em prol da Organização Cidades Sem 
Fome, implementada através do Programa 
de Assistência a Projetos Comunitários e 
de Segurança Humana. Contou com a 
participação de Adilson Alves dos Santos, 
presidente, Kazuaki Obe, cônsul geral, 
Eiko Obe, consulesa, entre outros, 
totalizando cerca de 30 participantes. 
 Em seu pronunciamento, o presidente 
Santos explanou que o Projeto das Hortas 
Comunitárias é um empreendimento que 
permite a geração de renda e emprego 
sustentável a custos relativamente baixos, 
com grande contribuição ambiental. “A 
Organização Cidades Sem Fome vem 
promovendo a agricultura urbana como um 
meio de fomentar a alimentação da 
comunidade carente. Agradeço ao 
governo japonês que, com esta 
cooperação, promoveu a aquisição de 
implementos agrícolas que proporcionará 
uma grande melhoria nos projetos.” O 
coordenador de projetos Hans por sua vez 
agradeceu dizendo a entidade continuará 
a trabalhar para promover a estabilidade 
econômica da comunidade, e que a 
cooperação do governo japonês 
proporcionará a ampliação das hortas 
comunitárias. O cônsul-geral Obe por sua 
vez disse que o microtrator, a roçadeira 
costal e o triturador de galhos adquiridos 
através da cooperação do Governo 
Japonês permitirá a diminuição do tempo e 
do custo para a preparação do terreno, o 
que resultará no aumento da produção e 
da receita, e desejando que os problemas 
relacionados à miséria na região fossem 
amenizados. Desejou ainda que esta 
cooperação fortaleça os laços de amizade 
entre o Japão e o Brasil. 



 

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

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 
Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Implementos Agrícolas para as Hortas 
Comunitárias de São Paulo 
 
Nome da Organização Donatária: Organização Cidades Sem Fome 
 
Local do Projeto: São Paulo - SP 
 
Data da Assinatura de Contrato: 22 de janeiro de 2009 
 
Valor da Doação: R$ 92.000,00 (aproximadamente) 
 
Linhas Gerais do Projeto: A Organização Cidades Sem Fome está sediada na zona leste 

da cidade de São Paulo, onde há uma concentração populacional muito grande e uma 
carência de oferta de emprego. Abriga cerca de 360 mil pessoas sem colocação, que 
correspondem a 40% de todo o contingente dos desempregados da capital paulista, 
estimado em 900 mil, constituindo-se numa área de grande miséria e violência. Além disso, 
a região apresenta deficiência de infra-estrutura nas áreas de saúde, educação e outros 
serviços voltados à comunidade, que é agravado pela precariedade das vias e dos 
transportes públicos, dificultando o acesso à região central da cidade. Os moradores desta 
região estão geralmente colocados em ocupações de pouca qualificação como diaristas, 
faxineiros ou ajudantes de obras. Porém aqueles que não conseguem sequer uma 
colocação nestes trabalhos, como os mais idosos, são impelidos a coletar materiais 
recicláveis dos lixos domésticos, para garantir o mínimo de renda. Esta situação toda faz 
com que se agravem os problemas de miséria e violência na região. A Organização 
Cidades Sem Fome vem se empenhando para atenuar estes problemas, oferecendo 
capacitação profissional em agricultura aos idosos e às mulheres, que encontram maior 
dificuldade em conseguir um emprego, além de ministrar cursos para melhoria e 
estabilidade de uma dieta alimentar pobre em nutrientes. Outrossim, tem trabalhado para 
melhorar e aumentar a produção que, com a comercialização do excedente, proporciona 
uma renda extra às pessoas. Contudo, as hortas comunitárias utilizam terrenos baldios 
que foram ocupados irregularmente ou eram depósitos de dejetos e apresentam 
dificuldades como a preparação manual com enxada de um terreno que foi pisoteado ao 
longo dos anos ou alto custo com adubo, daquele que recebeu dejetos. 
 
Detalhes da Doação:  Microtrator, Roçadeira Costal, Triturador de galhos 
  

     
                    Microtrator                                              Triturador de galhos 
 

 


