
Projeto de Reforma e Ampliação da Creche de Jacupiranga 
 

Cerimônia de Entrega Oficial de Doação  
 

 
Descerramento de placa pelo Cônsul 

Geral, Consulesa, Presidente da 

Entidade, Prefeito e Primeira Dama  

  No dia 19 de abril de 2007, no município 

de Jacupiranga, estado de São Paulo, 

realizou-se a cerimônia de entrega 

oficial de doação da creche administrada 

pela Ação Comunitária e Assistência 

Social de Jacupiranga (ACASO) cujas 

instalações foram reformadas e 

ampliadas através do Programa de 

Assistência para Projetos Comunitários 

e Garantia da Segurança Humana. 

  

À cerimônia estavam presentes Masuo 

Nishibayashi, Cônsul Geral do Japão em 

São Paulo, Kikuko Nishibayashi, 

Consulesa, Yutaka Ishida, Presidente da 

ACASO, João Batista de Andrade, 

Prefeito de Jacupiranga, Maria Augusta 

de Andrade, Primeira Dama do 

Município, autoridades políticas, 

colaboradores da entidade e outras 

pessoas perfazendo cerca de 60 

participantes. 

           

O Cônsul Geral afirmou que,“com a 

reforma das instalações viabilizada 

através desta cooperação, faço votos de 

que as crianças possam ter um ambiente 

seguro e saudável, ao mesmo tempo em 

que seus pais possam dedicar-se ao seus 

trabalhos com tranqüilidade”.    

Em seguida, o Presidente Ishida 

expressou seu sentimento de gratidão 

dizendo ser imprescindível uma 

estrutura adequada para atingir a meta de 

proporcionar uma boa alimentação, 

instalações seguras e amor às crianças. 

Esta estrutura foi viabilizada pela 

reforma fruto da cooperação do governo 

japonês.  Ele ainda fez votos de que a 

comunidade local e os governantes 

mirassem no exemplo do governo 

japonês e apoiem o trabalho da entidade. 

            

Por fim, o Prefeito Andrade também 

    

    

 
Expressão da gratidão das crianças 

através de placas com palavras de 

agradecimento  

  

    



manifestou sua gratidão à cooperação do 

governo japonês.  

Após os discursos, as crianças fizeram 

seu agradecimento e houve 

descerramento da placa. 
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto：  Projeto de Reforma e Ampliação da Creche de 

Jacupiranga 

Nome da Organização Donatária：Ação Comunitária e Assistência Social 

de Jacupiranga（ACASO）  

Local do Projeto： Jacupiranga - SP 

Data da Assinatura do Contrato ： 11 de agosto de 2006 

 

Valor da Doação： Aproximadamente R$ 190.000,00 

Linhas Gerais da Doação ： Sediada em Jacupiranga (SP), município 

localizado a 260 Km a sudoeste da capital paulista, com 18 mil habitantes e 

grande número de pessoas de baixo poder aquisitivo, a ACASO cuida 

gratuitamente e em parceria com o município, de crianças de 3 meses a 6 anos 

incompletos, cujos pais precisam trabalhar fora e não podem se dedicar à 

educação deles. Contudo, o prédio da entidade, construído em 1987, tinha 

rachaduras evidentes devido à erosão, apresentando riscos à segurança. Por 

outro lado, suas instalações não estavam em conformidade com as normas 

sanitárias, entre outros problemas.  

Detalhes da Doação： Reforma e ampliação das instalações – 349m2 

(cozinha, refeitório, lavanderia, depósito etc) 

 

  

 

Prédio novo após a reforma e 

ampliação  
  

Crianças no refeitório novo que 

satisfaz os requisitos da Vigilância 

Sanitária  
 

 

 


