
Doação de Equipamentos de Informática para o São Paulo Woman’s Club 

  
Aos dez dias do mês de agosto de 2002, num dia especialmente radiante, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação 
ao São Paulo Woman's Club, através do Programa de Asistência para Projetos Comunitários. 

A Cerimônia teve como palco o Centro Comunitário Castelinho que se localiza na Vila Missionária, periferia da Capital 
paulistana, bairro caracterizado pela baixa renda per capta da população e pouco servido de infra-estrutura. 

 
Corte da fita inaugural da Sala do Curso de 
Manutenção de Computadores 

  

 
Sala destinada ao Curso de Manutenção de 
Computadores  

 
Apresentação da orquestra e coral do Projeto Guri – 
alunos do Centro Comunitário Castelinho 

Diante deste contexto e com o intuito de promover a melhoria nas condições de vida desta população tão sofrida, o São 
Paulo Woman's Club, fundado em 1954, passou a concentrar seus esforços neste Centro Comunitário, a partir de 1968, 
onde oferece diversos programas sociais como educação pré-escolar e infantil, capacitação profissional e orientação de 
saúde, alfabetização de adultos, cursos de artesanato para a terceira idade, entre outros. O mais novo curso a ser oferecido 
à comunidade é o de Manutenção de Computadores, implantado graças à parceria com o SENAI e à doação de 
equipamentos de informática e mobiliário, através do Consulado Geral do Japão em São Paulo. 
 
A Cerimônia contou com a ilustre presença da Sra. Ivanete Gonçalves de Oliveira, coordenadora do Posto Sul da FEBEM, 
além de membros da diretoria do São Paulo Woman's Club e suas voluntárias. A entrega da doação foi profundamente 
marcada pela emoção especialmente quando da apresentação das crianças e jovens da comunidade que fazem parte do 
Projeto Guri, patrocinado pela Secretaria de Estado da Cultura, mostrando todo o seu potencial artístico, seja no coral, 
seja na orquestra. 

A emoção também pôde ser sentida nas cordiais palavras da Sra. Orchidéa Corciolli, presidente do São Paulo Woma'ns 
Club, através das quais ela expressou a sua admiração pelo povo japonês e sua gratidão pela "generosa e valiosa doação 
de equipamentos de informática para o Curso de Manutenção de Computadores que proporcionará a melhoria das 
condições de vida da população local, concretizando um sonho". 



 
Cerimônia de Entrega de Doação – Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão em São Paulo e Sra. 
Orchidéa Corciolli, presidente do São Paulo Womanás Club 

 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto:  

“Oficina Profissionalizante para Adultos – Manutenção de Computadores e 

Periféricos” 

Nome da Organização: 
São Paulo Woman’s Club 

Data da Assinatura do Contrato de Doação:  
22 de maio de 2002 

Valor máximo da Doação: 
US$ 8,071.00 (Oito mil, setenta e um dólares americanos) 

Linhas gerais do projeto: 
Através do Curso de Manutenção de Computadores e Periféricos objetiva-

se ampliar as oportunidades de trabalho para a população adulta à margem 

do processo produtivo, estimulando a geração de renda alternativa e a 

criação de pequenos negócios. Este projeto pretende atender adultos 

oriundos de família cuja renda é de até quatro salários mínimos, estimando-

se beneficiar 160 alunos por ano. 

 

 


