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

do Ambulatório de Campinas”  

  

 

 

 

  

Entrada do Novo Ambulatório 

Cônsul Geral Nishibayashi (E) 

Presidente Bilharinho (D) 

    

  

 

  

(A partir da esquerda) Diretor 

Scaraviello da Secretaria de 

Saúde Municipal, Cônsul Geral 

Nishibayashi e Presidente 

Bilharinho  
   

  

 

No dia 29 de setembro de 2005, 

realizou-se na cidade de Campinas, 

estado de São Paulo, a Cerimônia de 

Entrega Oficial de Doação em prol 

da Instituição Assistencial Dias da 

Cruz através do programa de 

Assistência para Projetos 

Comunitários de Garantia da 

Segurança do Ser Humano. 

A cerimônia ocorreu na sede da 

entidade e contou com a presença de 

Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral 

do Japão em São Paulo, do Carlos 

Bilharinho, Presidente da 

Associação, e outros colaboradores 

da entidade 

Durante a cerimônia, o Presidente 

Bilharinho disse que, com a 

cooperação do Governo do Japão, 

concretizou-se um sonho de muitos 

anos da entidade de poder oferecer 

um atendimento médico justo e de 

qualidade aos moradores da 

comunidade, agradecendo 

profundamente ao Governo do 

Japão.    

Em seu discurso, o Cônsul Geral 

Nishibayashi disse estar feliz por 

esta cooperação contribuir para a 

melhoria da educação e do 

atendimento médico da população 

da cidade de Campinas. 

Em seguida, houve descerramento 

da placa comemorativa instalada no 

pátio do Ambulatório.  

 



 

Fachada do Novo Ambulatório  

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto:  
Projeto de Construção do 

Ambulatório de Campinas 

 

Nome da Organização: 
Instituição Assistencial Dias da Cruz  

 

Data da Assinatura do Contrato: 
29 de outubro de 2004 

 

Valor Máximo da doação: 
US$90.801 (Noventa mil, oitocentos 

e um dólares americanos) 

  

 
Equipamento doado (Conj. 

Odontológico)  

Linhas Gerais do Projeto: Nestes últimos anos, a cidade de Campinas teve 

um rápido crescimento populacional.  Por outro lado, além das instalações da 

entidade estarem antigas, o espaço era dividido entre o ambulatório e a creche, 

o que dificultava aumentar o número de atendimentos. 

Através desta cooperação, a instituição construiu um novo ambulatório e 

adquiriu equipamentos médicos.  A nova instalação e a transferência do 

ambulatório possibilitarão aumentar os atendimentos médicos, outrossim, 

melhorar a educação básica e a saúde da população carente local.  Com esta 

cooperação, estima-se que mais de três mil pessoas do município sejam 

atendidas no ambulatório e 60 novas crianças ingressarão na creche, tendo 

como beneficiados também seus familiares.  

 


