
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do 
 “Projeto de Ampliação da Creche de São Bernardo do Campo”                     

        
         

          Em frente à placa comemorativa 

      Participantes da cerimônia                                                 
 
 

 No dia 2 de dezembro de 2008, em São 
Bernardo do Campo (SP), foi celebrada a 
cerimônia de Entrega Oficial de Doação em 
prol do “Projeto de Ampliação da Creche de 
São Bernardo do Campo”, implementado 
através do Programa de Assistência a 
Projetos Comunitário e de Segurança Humana 
- APC, e contou com a participação de Masuo 
Nishibayashi, cônsul geral, Adão Ribeiro da 
Cruz, presidente da entidade,  entre outros 
diretores, autoridades e familiares, totalizando 
cerca de 100 convidados. 
 Na ocasião, o presidente Cruz 
agradeceu a realização da ampliação através 
da cooperação do Consulado do Japão e da 
Prefeitura de São Bernardo do Campo.   

Por sua vez, representando o prefeito, 
o secretário de planejamento e tecnologia da 
informação, Hiroyuki Minami, explicou que o 
Brasil cresceria até 2050, com aumento no 
número de crianças. Logo, necessita de 
investimentos na educação das crianças que 
são o futuro do país.  Diante do exposto, o 
secretário agradeceu a cooperação do 
governo japonês. 
 Em seu pronunciamento, o cônsul 
geral do Japão, Nishibayashi, desejou que, 
com a ampliação da creche, através da 
cooperação do governo japonês, as crianças 
de 6 a 14 anos sejam assistidas, permitindo 
que os pais saiam para trabalhar 
tranqüilamente.  
 



 
DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto：：：： Projeto de Ampliação da Creche de São Bernardo do Campo 

Nome da Organização Donatária：：：： Lar da Criança Emmanuel 

Local do Projeto：：：： São Bernardo do Campo - SP 

Data da Assinatura do Contrato：：：： 14 de dezembro de 2007 

Valor da Doação：：：： R$154.000,00 (aproximadamente) 

Linhas Gerais do Projeto：：：：O Lar da Criança Emmanuel é uma creche situada em São 
Bernardo do Campo que, atualmente assiste gratuitamente 210 crianças de 0 a 6 anos 
incompletos. Além da administração da creche, a entidade presta assistência jurídica 
referente a desemprego, alcoolismo, desnutrição, gravidez na adolescência, etc. aos 
familiares e à comunidade local. Na região em que o Lar se localiza, não há entidades 
que deem assistência às crianças do ensino fundamental fora do horário escolar, 
deixando-as vulneráveis a sofrerem acidentes ou se envolverem em incidentes, sendo a 
ampliação dos serviços uma necessidade da comunidade local. 

Detalhes da Doação：：：：5 salas de aula, salão de atividades, banheiros, totalizando 396.54 
m² de ampliação.           
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