
Projeto de Construção de Centro de Atendimento Infanto-juvenil de Bauru 
 

Entrega Oficial de Doação 
  
 No dia 6 de agosto de 2008, no município de 
Bauru, realizou-se a Cerimônia de Entrega Oficial de 
Doação em prol do Centro Espírita “Amor e Caridade” 
(CEAC). Nesta cerimônia estiveram presentes Masuo 
Nishibayashi, cônsul geral do Japão em São Paulo, 
João Gualberto Tuga Martins Angerami, prefeito 
municipal de Bauru, Nelson Bastos, presidente do 
CEAC, Masao Hayakawa, representante do Clube 
Cultural Nipo Brasileiro, além de cerca de 100 pessoas 
que prestigiaram o evento. 
 Hayakawa explanou que a construção do 
Centro de Atendimento Infanto-Juvenil contou com 
grande ajuda do governo japonês e que, como 
descendente de japoneses, se sentia profundamente 
agradecido. 
 Segundo Bastos, presidente do CEAC, a 
entidade fundada em 1919, tal qual os imigrantes 
japoneses, abraçou sonhos e expectativas e cresceu 
graças à sua perseverança e esforço. Ele explicou 
ainda que as antigas instalações da Vila Zillo já não 
comportavam qualquer reforma e que era um sonho 
construir uma nova instituição. Com a cessão do 
terreno pelo poder público e a cooperação do Japão, 
já se tinha a certeza de concretização do sonho. E a 
realização do sonho se deu com a ajuda de muitas 
pessoas e empresas. “Não sei falar em japonês, mas 
digo ao povo japonês, arigatô”. 
 Por sua vez, o cônsul geral Nishibayashi 
ressaltou “espero que as crianças possam ser 
educadas num ambiente mais seguro e confortável. 
Desejo ainda que o CEAC possa orientar muitas 
crianças contando com o apoio da Prefeitura de Bauru 
e, ao mesmo tempo, cooperando com ela.” 

  Em seu discurso, o prefeito Angerami 
apresentou os 3 princípios da Revolução Francesa: 
“liberdade - igualdade  - fraternidade”, explicando a 
dificuldade da coexistência dos três numa mesma 
sociedade. Quando a “fraternidade” se coloca entre a 
“liberdade” e a “igualdade”, é possível construir uma 
sociedade mais livre e mais igualitária e acrescentou 
que, nesta cerimônia, era possível ver a presença dos 
três. 

  Depois da cerimônia, houve plantio de árvore e 
visita às novas instalações.  
 
 
      

Cônsul geral Nishibayashi e 
Avelar administrador do Centro de 
Atendimento Infanto-juvenil fazem 

plantio de árvore. 

Cônsul geral profere palavras de 
congratulação 



Detalhes 

Nome do Projeto: Projeto de Construção de 
Centro de Atendimento Infanto-juvenil de 
Bauru 

Nome da Organização Donatária: Centro 
Espírita “Amor e Caridade” 

Local do Projeto: Bauru (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 27 de 
fevereiro de 2007 

Valor da doação: aproximadamente R$ 180.000,00 

Linhas Gerais do Projeto: O CEAC administra 6 centros de atendimento a crianças 
carentes de Bauru. Entre eles, o de Vila Zillo, atende 90 crianças (entre 3 e 14 anos) 
oferecendo também treinamento profissional, orientação psicológica e cesta básica às 
respectivas famílias. Em razão das atuais instalações serem apertadas, as crianças entre 
3 e 6 anos são atendidas em um salão cedido pela igreja. Ademais, desgastado, o 
imóvel atual tem recebido orientações acerca dos aspectos sanitários e de segurança de 
órgãos competentes, mas a entidade não possui orçamento para atendê-los. Com esta 
cooperação, foi possível construir um centro infanto-juvenil (418,56m2) no Bairro Parque 
das Nações, uma região de onde provém 80% das crianças. 

Detalhes da Doação: construção de centro infanto-juvenil de 418,56 m2 (com salas de 
aula, salas de atendimento, refeitório, cozinha, lavanderia e outros) 

 

 

  
 

Vista interna do Centro de 
Atendimento Infanto-juvenil 

Vista interna do Centro de Atendimento Infanto-juvenil 


