
 

Projeto de Produção de Fitoterápicos da Prefeitura Municipal de Marília 
 

No dia 21 de Janeiro (quarta-feira), p.p., no Município de Marília (SP) realizou-se a Cerimônia 

de Entrega dos Equipamentos para o Projeto de Produção de Fitoterápicos da Prefeitura 

Municipal de Marília, através do Programa de Assistência para Projetos Comunitários.  

 

O Cônsul-Geral Ishida faz seu discurso durante a Cerimônia 

de Entrega de Doação 

A cerimônia contou com as ilustres presenças de José Abelardo Guimarães Camarinha, Prefeito 

do Município de Marília, do Secretário da Saúde, do Secretário Municipal da Agricultura e 

Abastecimento, de Diogo Nomura, ex-Deputado Federal (ex-vereador de Marília), de Yoshimi 

Shintaku, Presidente da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Marília, entre outros 

representantes da Prefeitura e associações nipo-brasileiras.  

 

Muitos convidados prestigiaram o evento 



Durante a cerimônia, houveram os discursos de convidados como o prefeito Camarinha, do 

Cônsul-Geral Ishida, o descerramento da Placa Comemorativa, o afixamento dos adesivos da 

ODA (Official Development Assistance) nos equipamentos doados, e os participantes puderam 

conhecer as dependências da fábrica de fitoterápicos e seus equipamentos. 

 

Descerramento da Placa de Inauguração da Farmácia de 

Manipulação 

 

 

O Prefeito Camarinha e o Cônsul-Geral Ishida afixam o 

adesivo da ODA num dos equipamentos doados 
 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: "Projeto de Produção de Fitoterápicos da Prefeitura 

Municipal de Marília" 



Nome da Organização:Prefeitura Municipal de Marília 

Data da Assinatura do Contrato: 30 de Novembro de 2002 

 

Valor máximo da doação: US$17.686 (Dezessete mil, seiscentos e oitenta 

e seis dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A Prefeitura Municipal de Marília, em conjunto com o Sindicato Rural, numa 

iniciativa inovadora para melhorar o atendimento médico da população, 

produzirá mudas de ervas medicinais para a fabricação de medicamentos 

fitoterápicos na farmácia de manipulação instalada dentro da Secretaria 

Municipal de Agricultura. Tais ervas produzidas por agricultores 

discriminados pelo Sindicato Rural serão encaminhadas à farmácia de 

manipulação na Secretaria da Agricultura onde sofrerão o processo de 

produção de medicamentos indicados para: queimadura, tratamento 

intestinal, alergia, úlcera, tosse, exantema etc. Este medicamento será 

distribuído gratuitamente à população, através das Unidades de Saúde do 

Município, implementando o sistema de produção e fornecimento de 

fitoterápicos, objeto do presente projeto. 

A doação do Governo do Japão destinou-se à aquisição de equipamentos 

necessários à implantação do sistema de produção de fitoterápicos tais como, 

autoclave vertical, batedeira, destilador de água, moinho, envasadora de 

creme, equipamentos de informática  
 

 


