
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do "Projeto de Construção  

de Novas Instalações para Apoio à Comunidade Carente de São Paulo" 
 

 

Rodeados pelas crianças que recebem 

assistência 

educacional encontram-se (a partir da 

direita) o Cônsul Geral Masuo 

Nishibayashi, o Conselheiro Tutelar e 

membro da entidade Luiz Nascimento 

e Vereador William Woo 

  

 

Crianças tremulando a bandeira do 

Japão  

agradecem em coro “Arigato”  

  

 

Sala de aula recém construídas para os 

pré-escolares 
   

  

Em 30 de novembro de 2005, 

realizou-se a Cerimônia de Entrega 

Oficial de Doação à Sociedade dos 

Amigos do Bairro do Parque 

Boturussú, zona leste da capital 

paulista, na sede da entidade. O 

evento contou com cerca de 150 

pessoas, entre as quais, a Presidente 

da Entidade Eulália da Silva Barros 

Nascimento, o Deputado Estadual 

João Carlos Caramez, o Vereador 

William Woo, o Sub-Prefeito de 

Ermelino Matarazzo Eduardo 

Camargo Afonso, representantes da 

entidade, da polícia, de moradores e 

crianças. 

 

A Presidente Nascimento, disse não 

ter palavras para expressar a sua 

alegria e agradeceu a cooperação. 

 

Segundo o Sub-Prefeito Afonso, “a 

comunidade japonesa nunca faltou 

com a irmandade no Brasil” e 

agradeceu ao povo japonês, através 

do Cônsul Geral.  

 

Usando da palavra, o Vereador Woo 

contou uma história sobre o Japão, 

com orgulho de ser filho de 

japoneses. “O Japão, por ter sido um 

país que sofreu muitas guerras, hoje 

busca a paz no mundo. O Japão 

acredita que não basta somente o 

Japão estar bem, o mundo inteiro 

também precisa estar bem”. Disse 

que o senhor Francisco (Ex-

Presidente da Entidade) também 

pensava assim e ele próprio dividia o 

mesmo sentimento; “é preciso que 

todos estejamos bem na sociedade. 

Somente assim teremos a paz e 

combateremos a violência. Por tudo 

isso, quero deixar o nosso muito 

obrigado ao Governo do Japão”.  

 



Na sua vez, o Cônsul Geral 

expressou-se dizendo “é uma alegria 

poder cooperar com a reforma do 

imóvel, possibilitando que um 

número maior de crianças possam ser 

atendidas num bom ambiente” e 

externou sua admiração aos 

colaboradores da entidade que 

concluíram as obras dando seqüência 

ao ideal do falecido Ex-Presidente da 

Entidade, Francisco Nascimento.  

Ao término dos discursos, houve um 

desfile das crianças tremulando a 

bandeira do Japão, uma apresentação 

de balé das meninas, descerramento 

de placas e visita às novas 

instalações. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

 

Nome do Projeto: “Projeto de 

Construção de Novas Instalações 

para Apoio à Comunidade Carente 

de São Paulo” 

 

Nome da Organização 

Donatária:  
Sociedade dos Amigos do Bairro do 

“Parque Boturussú”  

 

Data da Assinatura do Contrato 

de Doação: 13 de dezembro de 

2004 

 

Valor da doação:  
US$ 86.753 (Oitenta e seis mil, 

setecentos cinquenta e três dólares 

americanos) 

 

  
 

Sala de aula recém construídas para os 

pré-escolares  

Linhas Gerais do Projeto: A Sociedade dos Amigos do Bairro do “Parque 

Boturussú” foi constituída em 1959 com objetivo de dar assistência aos 

moradores carentes da região cujas atividades são: administração de pré-

escola, capacitação profissional, distribuição de leite, orientação e palestras na 

área de saúde, etc. A presente cooperação consistiu na reconstrução do imóvel 

possibilitando uma melhora qualitativa e ampliação quantitativa do trabalho 

sócio-assistencial da entidade, visto que o prédio, após 45 anos de uso, 

apresentava traços de desgaste.  

 


