
Projeto de Construção de Centro de Atendimento Infanto-Juvenil de Bauru 
 

Cerimônia de Assinatura de Contrato de Doação 
  

(Da esquerda) Cônsul Geral Interino 

Maruhashi e Presidente Simonetti 

  Em 27 de fevereiro de 2007, nas 

dependências do Consulado Geral do 

Japão em São Paulo, ocorreu a 

cerimônia de assinatura de contrato de 

doação entre este Consulado e o Centro 

Espírita Amor e Caridade (CEAC), pelo 

Programa de Assistência a Projetos 

Comunitários e Garantia da Segurança 

Humana. O contrato foi firmado entre 

Jiro Maruhashi, Cônsul Geral Interino, e 

Richard Simonetti, Presidente do 

CEAC. Outros três representantes da 

entidade estiveram presentes à 

cerimônia. 

Em seu discurso, o Cônsul Geral 

Interino fez votos de que esta 

cooperação pudesse ser útil à entidade e 

à comunidade de Bauru.  

Por sua vez, o presidente Simonetti 

ressaltou que “em Bauru existe uma 

grande comunidade nipônica com a qual 

convivi durante a infância. Eu admirava 

muito a sua disciplina, o respeito que 

tinham pelos pais e a dedicação ao 

trabalho. Agora eu retomo o meu contato 

com as coisas do Japão, e aquela mesma 

idéia que eu tinha a respeito do 

comportamento do japonês se 

confirma”. 

Ele agradeceu a cooperação do Japão 

dizendo fazer de modelo a disciplina, o 

trabalho e a dedicação do japonês em 

continuidade dos trabalhos promovidos 

em prol da comunidade mais necessitada 

da região. 

  

  

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto： Projeto de Construção do Centro de Atendimento Infanto-

Juvenil de Bauru 



Nome da Organização Donatária： Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC)  

Local do Projeto： Bauru – SP 

Data da Assinatura do Contrato： 27 de fevereiro de 2007 

Valor da Doação： US$ 89,978 (valor contratual) 

Linhas Gerais do Projeto： O CEAC administra 6 centros de atendimento a 

crianças carentes de Bauru. Entre eles, o de Vila Zillo, atende 90 crianças (entre 

3 e 14 anos) oferecendo também treinamento profissional, orientação psicológica 

e cesta básica às respectivas famílias. Em razão das atuais instalações serem 

apertadas, as crianças entre 3 e 6 anos são atendidas em um salão cedido pela 

igreja. Ademais, desgastado, o imóvel atual tem recebido orientações acerca dos 

aspectos sanitários e de segurança de órgãos competentes, mas a entidade não 

possui orçamento para atendê-los. Com esta cooperação, será possível construir 

um centro infanto-juvenil (418,56m2) no Bairro Parque das Nações, uma região 

de onde provém 80% das crianças.  

   

Detalhes da Doação: construção de centro infanto-juvenil de 418,56 m2 (com 

salas de aula, salas de atendimento, refeitório, cozinha, lavanderia e outros)  

 

  

 

As crianças que caminham até a 

entidade 
  

Visto que o imóvel é pequeno, as 

crianças estudam e tomam lanche no 

páteo  
 

 

 


