
Assinatura de Contrato de Doação do “Projeto de Reforma e Ampliação da 

Creche de Jacupiranga” 

 

  

No dia 11 de agosto de 2006, nas dependências do 

Consulado Geral do Japão em São Paulo, ocorreu a 

cerimônia de assinatura de contrato de doação pelo 

Programa de Assistência para Projetos Comunitários e de 

Garantia da Segurança do Ser Humano, entre este 

Consulado e a Ação Comunitária e Assistência Social de 

Jacupiranga (ACASO), com a participação de Masuo 

Nishibayashi, Cônsul Geral, Yutaka Ishida, Presidente da 

ACASO, e mais 5 representantes da entidade. 

Durante a cerimônia, o Cônsul Geral Nishibayashi disse 

que, com esta cooperação, sua expectativa era de que as 

crianças da entidade possam desfrutar de um ambiente 

seguro e saudável e que, com isso, seus pais possam 

trabalhar tranqüilamente.  

O Presidente Ishida lembrou que a ACASO foi fundada há 

30 anos e, que por meio da creche, veio auxiliando a mãe 

que trabalha fora. Disse que a responsabilidade de cuidar 

de crianças é grande e, apesar do desejo de proporcionar 

um ambiente e uma alimentação melhor além de 

segurança, as instalações físicas envelheceram e a entidade 

não tinha condições de atender às recomendações da 

Vigilância Sanitária. Ressaltou que se sentia muito feliz 

porque, por intermédio desta cooperação do governo 

japonês, poderia fazer uma reforma e ampliação nas 

instalações. Prometeu que cuidaria dessa cooperação 

como se fosse uma pequena semente com muito amor, 

esforçando-se para que dê grandes frutos na forma de 

crianças crescendo saudáveis. 

Da esquerda: Presidente Ishida e 

Cônsul Geral Nishibayashi 

  

 

Participantes da cerimônia 

 

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）  

Data de Assinatura do Contrato de 

Doação： 11 de agosto de 2006 

 

Crianças brincam no pátio  

（prédio que será melhorado 

sob o aspecto sanitário e de 

segurança） 



Valor da Doação： 

US$ 90.000 (valor contratual) 

Linhas Gerais do Projeto：Jacupiranga é um município localizado a cerca de 

260 Km a sudoeste de São Paulo com 18 mil habitantes, muitos dos quais de 

baixa renda. A ACASO, em parceria com o governo municipal, oferece 

atendimento gratuito às crianças entre 3 meses e 6 anos incompletos de idade, 

cujos pais precisam trabalhar fora e não podem cuidar delas. Todavia, a 

construção de 1987 mostrava estragos evidentes, resultados da erosão do solo, 

apresentando problemas de segurança. Por outro lado, enfrenta dificuldades 

por não estar adequada às normas sanitárias. 

 


