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Projeto de Adequação das Instalações Físicas e Aquisição de  
Equipamentos de Entidade de Atendimento Infanto-Juvenil de Campinas 

 
Entrega Oficial de Doação 

 
 

 
 No dia 13 de agosto de 2010 (seta-feira), foi celebrada a cerimônia de entrega oficial de 
doação, através do programa de Assistência a Projetos Comunitários (APC), em favor da 
Fundação Irmã Ruth Maria de Camargo Sampaio, contando com a participação de cerca de 
100 pessoas, entre as quais Irmã Helene Gatien, presidente da entidade, e Kazuaki Obe, 
cônsul geral do Japão em São Paulo. 
 
 Irmã Helene agradeceu profundamente a cooperação que possibilitou a construção do 
local para a educação física, sonho concretizado graças à generosidade do governo 
japonês. 
 
 Em seguida, o cônsul geral Obe explicou que o Japão se sente muito agradecido pelo 
Brasil ter recebido os imigrantes japoneses com muita hospitalidade há 100 anos e que hoje 
gostaria de contribuir à sociedade brasileira através do programa de cooperação. 
 
 Durante a cerimônia houve apresentação de dança dos alunos e realização de uma 
exposição de artigos da cultura japonesa. 
 
 
 

      
 
    O emocionado aperto de mãos entre o                                     Na sala de informática batizada de  
cônsul geral Obe e a presidente Irmã Helene                                       Centro Nipo-Brasileiro 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto ： Projeto de Adequação das Instalações Físicas e Aquisição de 

Equipamentos de Entidade de Atendimento Infanto-Juvenil de Campinas 

Nome da Organização Donatária： Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio 

Local do Projeto：Campinas (SP) 

Data da Assinatura de Contrato：12 de março de 2010 

Valor da Doação： R$169.500,00 

Linhas Gerais do Projeto ：  Fundada em 1996, a Fundação Irmã Ruth de Maria 

Camargo Sampaio hoje atende a cerca de 330 crianças de 3 a 14 anos de idade, 
oferecendo educação pré-escolar e complementar, conforme a faixa etária. Com esta 
atividade, protege-as dos riscos presentes na comunidade (prostituição, drogas, 
seqüestro, etc), durante o período em que seus pais estão trabalhando.  
Porém, com o repentino aumento no número de atendidos, cerca de 150 jovens (entre 7 
e 14 anos) precisam usar um canto do refeitório para as aulas de educação física, local 
este não adequado para a prática sob o ponto de vista sanitário e de restrição de espaço.  
Ainda, o estudo de língua pátria entre outros é feito utilizando computadores remontados 
a partir de outros usados, o que gera uma série de inconvenientes além de ter uma vida 
útil reduzida. Visto que a quantidade é também insuficiente, não há condições para uma 
aprendizagem apropriada. 
Diante da solicitação da entidade e visando a solução dos problemas apontados, esta 
cooperação se constituiu na construção de local para a realização de educação física e 
aquisição de computadores. 
 

Detalhes da Doação：construção de local para educação física e computadores 

 

      
 
     Construção de local para educação física                                            Computador adquirido 


