
Cerimônia de Assinatura de Contrato de Doação em prol do 

 “Projeto de Ampliação da Creche de São Bernardo do Campo” 

  

 

 

  No dia 14 de dezembro de 2007, nas 

dependências do Consulado Geral do 

Japão em São Paulo, foi celebrada a 

cerimônia de assinatura do Contrato de 

Doação entre o Consulado Geral do 

Japão em São Paulo e o Lar da Criança 

Emmanuel de São Bernardo do Campo 

(SP) através do Programa de Assistência 

a Projetos Comunitários e de Segurança 

Humana – APC, contando com a 

participação de Masuo Nishibayashi, 

Cônsul Geral, e Adão Ribeiro da Cruz, 

Presidente do Lar da Criança 

Emmanuel, totalizando 11 convidados.  

Na ocasião, o Cônsul Geral 

Nishibayashi explanou acerca do 

programa desenvolvido no território 

nacional sob jurisdição do Consulado 

Geral do Japão em São Paulo e desejou 

que, com a ampliação da creche, 200 

novas crianças de 6 a 14 anos sejam 

assistidas na creche, permitindo que os 

pais saiam para trabalhar 

tranqüilamente.  

Em seu pronunciamento, o presidente 

Adão disse que com a cooperação para a 

ampliação das instalações, crianças de 6 

a 14 anos, que freqüentam o ensino 

fundamental, terão um local para 

desfrutar o período contrário às aulas, 

agradecendo ao governo japonês pela 

realização do projeto.  

A partir da esquerda, Presidente Adão 

Ribeiro da Cruz e Cônsul Geral Masuo 

Nishibayashi 

  

    

 

  

Participantes da cerimônia de assinatura    

 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

Nome do Projeto：Projeto de Ampliação da Creche de São Bernardo do 

Campo 

Nome da Organização Donatária： Lar da Criança Emmanuel 

Local do Projeto： São Bernardo do Campo - SP 



Data de Assinatura do Contrato：14 de dezembro de 2007 

Valor da Doação (valor contratual)： US$ 86.000 (aproximadamente)  

Linhas Gerais da Doação：O Lar da Criança Emmanuel é uma entidade que 

administra uma creche em São Bernardo do Campo. Atualmente assiste 

gratuitamente 210 crianças de 0 a 6 anos de idade incompletos. Além da 

creche, a entidade presta assistência jurídica referente a desemprego, 

alcoolismo, desnutrição, gravidez na adolescência, etc. aos familiares e à 

comunidade local. Na região em que o Lar se localiza, não há entidades que 

dão assistência às crianças do ensino fundamental fora do horário 

escolar, deixando-as vulneráveis a sofrerem acidentes ou se envolverem em 

incidentes, sendo a ampliação dos serviços uma necessidade da comunidade 

local. 

Detalhes da Doação：  5 salas de aula, salão de eventos, banheiros, 

totalizando 396.54 m² de ampliação 

 

 


