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“Projeto de Aquisição de Equipamentos para Entidade de Atendimento  

Infanto-Juvenil de São Bernardo do Campo” 
 

Entrega Oficial de Doação 

 

 
 No dia 17 de novembro de 2010, realizou-se a cerimônia de Entrega Oficial de 
Doação pelo Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança 
Humana em prol do “Projeto de Aquisição de Equipamentos para Entidade de 
Atendimento Infanto-Juvenil de São Bernardo do Campo”.  À cerimônia estavam 
presentes Kazuaki Obe, cônsul geral, Valquiria Moraes, presidente da entidade, 
Hiroyuki Minami, vereador de São Bernardo do Campo, entre cerca de 40 convidados. 
 O cônsul geral Obe expressou sua admiração aos colaboradores da entidade 
que trabalharam continuamente com devoção e perseverança, dizendo sentir-se muito 
feliz por poder contribuir a este relevante trabalho da entidade através desta doação. 
Em suas palavras de congratulação, mencionou que o Brasil recebeu calorosamente 
os imigrantes japoneses e que a relação de amizade entre o Japão e o Brasil já 
ultrapassa cem anos. Por isso, sente-se honrado em poder contribuir para o 
desenvolvimento do Brasil por meio desta cooperação. 
 A presidente Moraes agradeceu profundamente à gentil assistência do governo 
e povo japoneses, graças à qual foi possível equipar toda a entidade. Isso possibilitará 
oferecer às crianças algo que elas não tem em suas casas e com esta ajuda do povo 
japonês elas poderão se desenvolver ainda melhor. 
 Durante a cerimônia houve o descerramento da placa de cooperação, 
apresentação das atividades da entidade, apresentação de canto, yoga e taekwondo, 
seguido pela visitação das instalações. 
 

       
 
Aperto de mãos da presidente Moraes                Casal Obe recebendo explicações da presidente 
       e  do cônsul geral Obe 
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DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos para Entidade de 
Atendimento Infanto-Juvenil de São Bernardo do Campo 

Nome da Organização Donatária: Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão 

Local do Projeto: São Bernardo do Campo (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 26 de fevereiro de 2010 

Valor da Doação: aproximadamente R$130.000,00 

Linhas Gerais do Projeto: Fundado em 2002, o Núcleo de Apoio ao Pequeno 
Cidadão atua na cidade de São Bernardo do Campo oferecendo aulas de 
complementação escolar, artesanato, esportes, recreação e alimentação a cerca de 60 
crianças entre 6 e 15 anos, em horário contrário ao escolar. Ele construiu um novo 
imóvel no terreno doado pela Prefeitura local, mas muitos de seus móveis e 
equipamentos, em sua maioria, doação de peças usadas, estavam sem possibilidade 
de reparos por falta de peças e outros, sem condições de uso e avariados pelo longo 
tempo de utilização. Além disso, a entidade não podia atender a demanda reprimida 
por número insuficiente de equipamentos. Em atenção à solicitação da entidade e no 
intuito de cooperar para a solução destes problemas, o governo do Japão fez a 
doação de equipamentos escolares ao Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão. 

Itens da Doação: Equipamentos para educação extra-curricular (cadeiras, mesas, 
estantes de livros, computadores, refrigerador, fogão, etc) 

 
 

         
 

Carteiras e fogão que foram doados 


