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

a Agricultores Carentes do Município de Clementina"  

 

da direita: Prefeito Casula, Cônsul 

Geral Nishibayashi 

e membros da Associação Cultural 

Nipo Brasileira 

de Araçatuba 

  

 

Prefeito Casula e Cônsul Geral 

Nishibayashi 

diante dos canos de irrigação doados  
 

  

No dia 25 de outubro de 2005, 

realizou-se a Cerimônia de Entrega 

Oficial de Doação em prol do 

“Projeto de Apoio a Agricultores 

Carentes de Município de 

Clementina”, no Centro de 

Convivência do Idoso do Município 

de Clementina. Prestigiaram o evento 

Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral 

do Japão em São Paulo, Nelson 

Casula, Prefeito Municipal de 

Clementina, Marcelo Moimás, 

Diretor Regional do Escritório de 

Desenvolvimento Rural de 

Araçatuba, representantes da 

Associação Cultural Nipo Brasileira 

de Araçatuba, membros da Prefeitura 

de Clementina, reunindo 120 

pessoas. 

 

Em seu discurso, o Prefeito Casula 

destacou “temos conhecimento que o 

Japão fez outras cooperações, 

estreitando os laços de amizade com 

o Brasil, mas, desde a imigração, há 

quase 100 anos, muito contribuiu 

para o desenvolvimento do Brasil. 

Com a realização deste projeto, os 

agricultores receberão orientação 

técnica e insumos e combaterão a 

pobreza – o mal que assola os países 

do terceiro mundo”, expressando sua 

gratidão ao Japão. 

Para o Diretor Regional Moimás, “a 

importância do projeto está em dar 

oportunidade às pessoas a se 

desenvolverem”. Complementou que 

o trator e os canos de irrigação 

doados pelo Japão são investimentos 

essenciais e parabenizou o 

Consulado por esta cooperação. 

Depois dos discursos, o Prefeito 

Casula e o Cônsul Geral 

Nishibayashi procederam o 

descerramento da placa 



comemorativa no trator enfeitado 

com laço vermelho e visitaram os 

terrenos para o cultivo agrícola.  

 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de 

Apoio a Agricultores Carentes do 

Município de Clementina” 

 

Nome da Organização Donatária: 
Prefeitura Municipal de Clementina 

(SP)  

 

Data da Assinatura do Contrato 

de Doação: 07 de junho de 2005 

 

Valor da doação: US$ 67.788 

(Sessenta e sete mil,setecentos 

oitenta e oito dólares americanos) 

  

 
Representantes da APAE de Tangará da 

Serra 

Linhas Gerais do Projeto: Desde 1995, a Prefeitura de Clementina vem 

desenvolvendo um programa de geração de renda na área agrícola para famílias 

de agricultores de baixa renda fornecendo-lhe lotes de terra, orientação técnica 

e sementes. Devido ao aumento da demanda, era necessário adquirir um trator, 

bem como aumentar o número de canos. Para a presente cooperação foram 

destinados R$ 153.748,00 para aquisição de trator e canos.  

 


