
 

Consulado Geral do Japão em São Paulo                 www.sp.br.emb-japan.go.jp  (11) 3254-0100 
 

 

Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do 
“Projeto de Aquisição de Móveis e Equipamentos para Entidade Filantrópica 

de São Paulo” 
                                                                                               

                

 
         Discurso do cônsul geral Obe 

 

 
          Local da cerimônia 
 

                 Com diretores da entidade                              
           

 

 

 
 

 
 
 

  No dia 16 de maio de 2009, no Parque 
Novo Mundo em São Paulo, houve a 
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação 
em prol do Núcleo Cristão Cidadania e 
Vida, contando com a participação de 
Roseni Teixeira Goulart dos Santos, 
presidente, Kazuaki Obe, cônsul geral, 
autoridades públicas e privadas, entre 
outros, totalizando cerca de 150 
convidados. 
  Na ocasião, a presidente Santos 
agradeceu dizendo: “Para conseguir este 
feito, o processo foi longo e árduo, porém 
ao transpor as barreiras, foi como ter 
recebido um selo de garantia do governo 
japonês como sendo uma entidade 
confiável o que fará com que a entidade 
possa crescer com força”. Em seu 
pronunciamento, representando o 
governador Serra, o secretário de 
desenvolvimento do Estado, Alckmin, disse 
ter sido solicitado pelo governador a 
representá-lo nesta cerimônia e que ficou 
admirado pela atuação da entidade com a 
comunidade numa região tão carente. Por 
sua vez, o cônsul geral Obe disse que 
tinha ciência que a entidade havia 
conseguido aumentar o espaço físico com 
a ajuda de colaboradores, para suprir a 
demanda reprimida por uma educação 
adequada. Porém a falta de móveis e 
equipamentos impedia a ampliação dos 
serviços. Disse ainda que com os móveis e 
equipamentos adquiridos com a 
cooperação do governo japonês, 200 
novas crianças, teriam chances de receber 
uma educação adequada. Demonstrou 
contentamento pelo governo japonês 
auxiliar na formação de uma comunidade 
onde as crianças, que são o patrimônio do 
Brasil, possam crescer sorridentes para um 
futuro promissor, desejando ainda o 
fortalecimento dos laços de amizades entre 
o Japão e o Brasil, existente há gerações. 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 
Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Móveis e Equipamentos para Entidade 
Filantrópica de São Paulo 
 
Nome da Organização Donatária: Núcleo Cristão Cidadania e Vida 
 
Local do Projeto: São Paulo – SP 
 
Data da Assinatura do Contrato: 3 de Novembro de 2008 
 
Valor da Doação: R$ 106.000,00 (aproximadamente) 
 
Linhas Gerais do Projeto: O Núcleo Cristão Cidadania e Vida foi instalado em 2000 
num complexo formado por 9 comunidades de altíssima vulnerabilidade, no Parque Novo 
Mundo, zona norte da capital paulistana. As famílias destas comunidades muitas vezes 
são desestruturadas, deixando a educação e o cuidado das crianças em segundo plano e, 
por falta de entidades que atendessem às crianças de 6 a 12 anos, as mesmas 
brincavam no córrego poluído ou nos montes de lixo acumulados no entorno. Ao 
constatar a situação, a entidade iniciou um atendimento em creche para crianças de 2 a 6 
anos e um serviço de atividades sócio-educativas para crianças de 6 a 12 anos, 
estendendo às famílias serviços como alfabetização, atendimento psicológico, orientação 
sobre educação de crianças entre outros. Porém, como a demanda é grande e não é 
totalmente absorvida, com o auxílio de colaboradores, a entidade conseguiu ampliar suas 
estruturas físicas mas estava impedida de aumentar os serviços por não ter condições de 
adquirir móveis e equipamentos. 
 
Detalhes da Doação: carteiras e cadeiras infantis, mesa sextavada com cadeiras, 
armários diretor, balcão colméia, fogão industrial, forno industrial, geladeira, etc. 
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