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Projeto de Reforma e Ampliação de Instituição de Educação Infantil de Duartina 
 

Entrega Oficial de Doação 

  
 

No dia 13 de março de 2009, houve a Cerimônia de Entrega Oficial de Doação através do 
Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana em prol da 
Creche e Escola de Educação Infantil “São Francisco de Assis”. Ao evento estiveram 
presentes Maria Aparecida Carloni Rotondaro, presidente da entidade donatária, Obe, 
cônsul-geral e consulesa, além de autoridades do município de Duartina onde se sedia a 
entidade como o prefeito, presidente da assembléia, presidente da associação nipo-brasileira 
e outros convidados somando cerca de 200 pessoas. 

O cônsul-geral Obe externou sua sincera admiração pelo trabalho da entidade que, por 
mais de 40 anos, vem zelando, apoiando e educando crianças de famílias humildes. 
Destacou que, “devido a este trabalho sério desenvolvido durante anos, ela conquistou a 

credibilidade da sociedade local. A presente reforma e ampliação da Creche, resultado da 
cooperação de muitas pessoas, do governo municipal e do Programa de Assistência do 
Japão, por meio de doação de verba. Esta realização é, para mim, motivo de alegria 
ímpar. A partir de agora, creio que um número maior de crianças poderá estudar em um 
ambiente seguro e ainda mais apropriado, de forma que seus pais e seus familiares 
poderão trabalhar com tranqüilidade. E eu ficarei muito feliz, caso esta cooperação 
estreite os laços de amizade entre o Japão e o Brasil.” 

A presidente Rotondaro explicou que o povo japonês, um povo distante e generoso, dera 
esperanças e, como resultado, transformava-se em realidade o sonho de uma educação de 

mais qualidade.  Rotondaro teceu palavras de agradecimento: “quando dizemos a nossa 
creche, sentimos que ela não é somente nossa, mas também pertence ao honrado 
governo japonês, que reconheceu a necessidade de apoiar este projeto.” 

Além dos pronunciamentos dos colaboradores, o evento foi marcado com o coral das 
crianças cantando o Hino do Japão, a apresentação de antigos alunos tocando violinos, 
plantio comemorativo de mudas de árvores  e o descerramento de placa comemorativa. 

 
 

Cônsul-geral proferindo 
palavras de congratulação 

Junto com as crianças 
em uma das salas construídas 

(da esquerda): Souza, prefeito municipal de 
Duartina, professora, presidente Rotondaro, 

consulesa e cônsul-geral Obe 
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     DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Reforma e 
Ampliação de Instituição de Educação Infantil de 
Duartina 

Nome da Organização Donatária: Creche 
Escola de Educação Infantil São Francisco de 
Assis 

Local do Projeto: Duartina (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 4 de 
setembro de 2008 

Valor da doação: aproximadamente 
R$ 153.000,00 

Linhas Gerais do Projeto: Fundada em 1963, 
a Creche Escola de Educação Infantil São 
Francisco de Assis tem-se dedicado a cuidar e 
educar as crianças de famílias menos 
favorecidas por mais de 40 anos. Embora tenha 
se esforçado no sentido de receber o maior 
número possível de crianças em suas 
instalações já apertadas, tais instalações, 
também com mais de 40 anos, apresentam 
problemas de desgaste, de recalque, entre 
outros, provocando rachaduras nos pisos e 
paredes, perigo de desabamento do teto, e 
outros problemas de segurança. 

Detalhes da Doação: reforma das instalações 
e construção de 3 salas (110m² com 
banheiros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista externa das salas 
construídas 

Salas de aulas construídas 


