
Inauguração do Núcleo de Reciclagem da Rua Barão de Iguape, 950 
  

No dia 26 de junho p.p., realizou-se a Cerimônia de Entrega Oficial de Doação para a execução 

do “Projeto Núcleo de Reciclagem da Rua Barão de Iguape, 950”, através do Programa de 

Assistência para Projetos Comunitários implementado pelo Consulado Geral do Japão em São 

Paulo. 

 

A Cerimônia contou com a participação de Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão, de Kjeld 

Jakobsen, Secretário de Relações Internacionais do Município de São Paulo e colaboradores da 

Província da Imaculada Conceição do Brasil, entidade beneficiada, além de pessoas da 

comunidade local, reunindo cerca de 300 pessoas. 

Na seqüência dos discursos, houve um emocionante depoimento de uma ex-moradora de rua, 

que atualmente é funcionária do recém inaugurado Núcleo de Reciclagem, em cujas palavras 

ressaltava que no Núcleo não se recicla apenas latas vazias e papéis mas, pessoas iguais a ela, 

recebendo uma calorosa salva de palmas de todas as pessoas presentes. 

Após os discursos, a cerimônia seguiu com o descerramento da placa comemorativa afixada no 

muro do Núcleo de Reciclagem. Também colocou-se à mostra os adesivos símbolos da doação 

que foram previamente afixados nos equipamentos. O sentimento de gratidão pela doação 

recebida era freqüentemente demonstrado pelas pessoas que fazem parte do projeto. 

Este projeto organizou os moradores de rua da região central da cidade que têm como meio de 

subsistência o trabalho de reciclagem. A Prefeitura do Município de São Paulo cedeu o terreno 

e o Consulado Geral do Japão construiu as instalações para efetuar a reciclagem propiciando a 

execução das atividades de reciclagem e embelezamento da cidade. 

Este projeto tem especial significado por promover a melhoria das condições de vida dos 

moradores de rua e por consistir em uma medida contra o desemprego. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Núcleo de Reciclagem da Rua Barão de Iguape, 950 

Nome da Organização: Província Franciscana da Imaculada Conceição do 

Brasil 

Data da Assinatura do Contrato: 22 de Fevereiro de 2002 

 

Valor máximo da doação: US$ 56.071 (Cinqüenta e seis mil e setenta e um 

dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto:  

A doação destinou-se ao auxílio das atividades de coleta e reciclagem de lixo 

executada por pessoas carentes da região central da cidade de São Paulo, 

concretamente consistiu-se da construção do Núcleo de Reciclagem da Rua 

Barão de Iguape, 950 e da aquisição de equipamentos necessários à 



reciclagem: esteira rolante, prensa hidráulica, balança, carrinhos usados na 

coleta e classificação dos materiais recicláveis. 

A reciclagem é uma das atividades centrais desenvolvidas pela Província 

Franciscana Imaculada da Conceição do Brasil cujos esforços se concentram 

na solidariedade para com os pobres e excluídos através de ações como: 

distribuição de pães, fornecimento de infra-estrutura para banhos e lavagem 

de roupas, bazar de vestuários, intermediação para empregos, 

profissionalização, creche, orientação jurídica, distribuição de remédios 
 

  

  

 
Núcleo de Reciclagem 

  

 
Afixação do adesivo símbolo da doação do governo do Japão 

  



 

 


