
Projeto  de  Melhoria  do  Centro  de  Educação  e  Treinamento  do 
Bagunçaço

Organização  Donatária/Executora:  Grupo  Cultural  Bagunçaço  (Salvador-
BA)

1. Síntese
A doação de US$ 85.900 permitiu a reforma geral da sede e a aquisição 

de  mobílias  que  ampliarão  as  oportunidades  para  capacitação  profissional, 
sócio-educativas e culturais aos 400 jovens que freqüentam o Centro.

Espera-se que os resultados sejam promissores, pois, no Brasil, este é o 
primeiro projeto do programa APC realizado em uma parceria entre o Japão e 
os  Estados  Unidos,  por  meio  da  Agência  dos  Estados  Unidos  para  o 
Desenvolvimento  (USAID)  que  oferece  o  Programa  Enter  Jovem  de 
empregabilidade na instituição.

O  Grupo  Cultural  Bagunçaço,  fundado  em  1992,  oferece  aos  jovens 
capacitação  profissional  em  várias  modalidades,  focando-se  no  conceito  de 
arte-educação com o ensino da música de percussão – considerada uma das 
potencialidades turísticas de Salvador. Contribuindo, também, para o aumento 
da empregabilidade e consciência cidadã, além, da diminuição da criminalidade.

2 . Valor e o Ítem da Doação
(1) Valor da Doação

US$85.900
(2) Ítem da Doação

Reforma geral e aquisição de mobílias para o Centro de Treinamento

3. Local do Projeto
   Salvador - BA 

4. Inauguração – 20 de dezembro de 2007
Akira Suzuki, cônsul do Consulado Geral do Japão em Recife, mencionou 

a expectativa de bons resultados, pois foi o primeiro projeto do programa APC 
realizado em uma parceria entre o Japão e os Estados Unidos, por meio da 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento (USAID).

Ronilson  Dias  de  Souza,  presidente  do  Grupo  Cultural  Bagunçaço 
agradeceu a doação da embaixada japonesa que permitiu a reforma geral da 
sede, onde será possível oferecer um atendimento de qualidade aos jovens da 
comunidade.

Odecil  Costa  Oliveira,  cônsul  geral  honorário  do  Japão  em Salvador, 
parabenizou  o  projeto  e  lembrou  da  importância  de  parcerias  para  a 
transformação de um mundo melhor.

Jennifer  Adams,  diretora  da  USAID/Brasil,  agradeceu  a  todos  os 
parceiros,  em  especial  à  Embaixada  do  Japão,  por  contribuir  para  o 
fortalecimento do Grupo Cultural Bagunçaço.

Tanya Andrade, diretora do Enter Jovem, disse que a reforma permitirá 
continuar e ampliar os benefícios aos jovens desta comunidade e espera poder 
levar a experiência adquirida com este projeto a outras comunidades.

“Estamos  comemorando  16  anos  de  existência  inagurando  um  novo 
centro  social,  reformado  para  a  comunidade,  com  a  ajuda  de  diversos 
parceiros,  principalmente  com  o  apoio  financeiro  do  governo  japonês” 
comentou Joselito Crispim, coordenador geral do Bagunçaço.



Cerimônia de Inauguração
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financiados pelo governo japonês

Vista externa do Centro

Parceiros do Grupo Cultural BagunçaçoOdecil Costa Oliveira, Cônsul Geral Honorário 
do Japão em Salvador

Akira Suzuki, Cônsul do Consulado 
Geral do Japão em Recife


