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Projeto de Instalação de Para-raios da Entidade Filantrópica de São Paulo 

Entrega Oficial de Doação 

 

 No dia 4 de outubro de 2010, foi realizada a cerimônia de entrega oficial de doação pelo 

programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana, beneficiando a Liga 

Solidária (Liga das Senhoras Católicas de São Paulo), com a participação da sua presidente, 

Maria Luiza d’Orey Espírito Santo, do cônsul geral do Japão em São Paulo, Kazuaki Obe, entre 

outros. 

 

 O cônsul geral proferiu suas palavras de felicitação dizendo esperar que, com a instalação 

dos para-raios viabilizada através da cooperação do Japão, as crianças e os idosos que 

frequentam a entidade possam receber atendimento educacional numa ambiente mais seguro. 

 

 A presidente Maria Luiza lembrou que no verão são muitos raios e que as crianças 

passaram dias assustadas com as descargas atmosféricas, mas que, com a instalação de para-

raios, não mais existe esta preocupação. Ainda, disse estar comovida pelo carinho demonstrado 

pelo cônsul e consulesa em relação às crianças e funcionários e interesse em relação ao trabalho 

da entidade durante a sua visita às instalações. 

  

  

 

        
               Descerramento da placa de cooperação                          Representantes da organização donatária  

                                                                                                                                   com o casal  Obe 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Instalação de Para-raios da Entidade Filantrópica de São Paulo 

Nome da Organização Donatária: Liga Solidária (Liga das Senhoras Católicas de São Paulo) 

Local do Projeto: São Paulo (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 19 de março de 2010 

Valor da Doação: Aproximadamente R$ 63.000,00 

Linhas Gerais do Projeto: Fundada em 1923, durante mais de 80 anos, a Liga Solidária (Liga 

das Senhoras Católicas de São Paulo) vem prestando atendimento a crianças, jovens, idosos e 

respectivas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. São cerca de 3.400 

pessoas atendidas diariamente em educação pré-escolar, proteção infanto-juvenil e educação 

social nas instalações que se sediam em diversas regiões da cidade de São Paulo. 

O “Complexo Educacional Educandário Dom Duarte”, onde se concentra a maior parte do 

atendimento da entidade, se localiza no distrito de Raposo Tavares, na periferia da cidade de São 

Paulo. É cercado por 21 favelas e atende diariamente cerca de 3.000 pessoas socialmente 

vulneráveis junto às quais desenvolve um trabalho educacional. O Educandário está situado num 

local mais elevado e cercado de numerosas árvores e diversas vezes no passado foi vítima de 

raios com perda material e queda de energia, o que requeria medidas urgentes. 

No Brasil, o estado de São Paulo registrou o maior número de óbitos por raios, com 20 casos no 

ano de 2008. 

 

Detalhes da Doação: Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

 

                
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas instalado no prédio de educação infantil 


