
Projeto de Melhoria do Serviço de Saúde do Município de Novo Horizonte 
 

No dia 30 de março (terça-feira), p.p., no bairro 22 de Abril – Jacareí (SP) realizou-se a 

Cerimônia de Entrega de Doação (Inauguração) do Centro de Vivência, construído 

através do Programa de Assistência para Projetos Comunitários. 

 

Vice Prefeita, Maria Cristina e Cônsul Geral Interino Sato 
cortam a fita inaugural 

A cerimônia contou com as ilustres presenças de Maria Cristina de Paula Machado, 

Vice-Prefeita do Município de Jacareí, Ismael Filho, Representante do BID, Raul 

Takaki, Presidente da OISCA-BRASIL, crianças da creche, alunos da Escola Agrícola 

Cooper Rural, imprensa local, entre outros totalizando cerca de 100 pessoas. 

 

Cônsul Geral Interino Sato proferindo suas palavras na Cerimônia 
(à esquerda Raul Takaki, presidente da OISCA BRASIL) 



 

A cerimônia foi marcada pelos discursos de convidados como a Vice-Prefeita Maria 

Cristina e o Cônsul Geral Interino Soichi Sato. Houve ainda o descerramento da Placa 

Comemorativa, apresentação de músicas e danças das crianças de uma creche das 

imediações, apresentação do coral de alunos da Escola Agrícola Cooper Rural e o plantio 

de árvores simbolizando a doação.  

 

Apresentação de músicas e danças das crianças da creche 

 

 

Entrevista concedida à imprensa local 
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Centro de Vivência” 

Nome da Organização: OISCA-BRASIL 



Data da Assinatura do Contrato: 22 de Março de 2002 

Valor máximo da doação: US$45.085,00 (Quarenta e cinco mil, oitenta e 

cinco dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

Esta cooperação consiste na construção de um Centro de Vivência, no bairro 

22 de Abril, na cidade de Jacareí, onde funcionará uma creche e serão 

implementadas atividades voltadas para a educação infantil e cursos para 

adultos (alfabetização). 

A OISCA BRASIL, com o apoio do Banco Inter Americano de 

Desenvolvimento e da Fundação Cooper Rural, desenvolve o Programa de 

Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Agrícola do Mercosul, com 

o objetivo de especializar os profissionais de agricultura provenientes da 

América do Sul. 

A implantação deste projeto visa o desenvolvimento estável da sociedade e, 

ao mesmo tempo, o estreitamento das relações de confiança com a 

comunidade local. Contando com as parceiras da Prefeitura Municipal de 

Jacareí e das Irmãs Carmelitas da Igreja Católica construiu-se o Centro de 

Vivência no qual serão desenvolvidas as atividades supra mencionadas.  

Espera-se que, como resultado deste projeto haja um desenvolvimento social 

equilibrado, através de uma participação feminina mais ativa na sociedade e 

da elevação do nível de alfabetização.  

 

 

 
 


