
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do “Projeto de Reforma de uma 

Casa para Idosos e Aquisição de Equipamentos Profissionais para Lavanderia”  

 

  

No dia 11 de janeiro de 2007, nas 

dependências do Lar Santo Alberto, situado 

na cidade de São Paulo – SP, foi celebrada a 

Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em 

prol da Associação Santo Agostinho (ASA) 

entidade assistencial sem fins lucrativos, 

através do Programa de Assistência a 

Projetos Comunitários e de Garantia da 

Segurança do Ser Humano – APC. 

 

A cerimônia contou com a participação de 

Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral do 

Consulado Geral do Japão em São Paulo,  e 

Alda Ruth Pereira Vidigal, Vice-Presidente 

da ASA e outros colaboradores, totalizando 

aproximadamente 30 convidados. 

O Cônsul Geral Nishibayashi expressou 

grande alegria pela cooperação que 

possibilitou a aquisição dos equipamentos 

profissionais para a lavanderia e reforma das 

instalações do Lar que havia sido advertido 

pela Vigilância Sanitária Municipal por não 

se adequarem às exigências, garantindo 

assim o último lar aos idosos desamparados. 

 

A Vice-Presidente Alda Ruth Pereira 

Vidigal demonstrou grande gratidão pelo 

patrocínio da modernização do lar e da 

lavanderia pelo grande e generoso 

povo  japonês representado pelo corpo 

diplomático presente.  

Inauguração da Lavanderia 

à esquerda, Sra. Alda Ruth Pereira 

Vidigal, Vice -Presidente da Asa 

à direita, Masuo Nishibayashi, 

Cônsul Geral   

  

 

  

Descerramento da Placa 

Comemorativa 
  

 

Detalhes sobre esta Doação: 

Nome do Projeto: Projeto de Reforma de uma Casa para Idosos e Aquisição de 

Equipamentos Profissionais para Lavanderia 

Nome da Organização Donatária: Associação Santo Agostinho – ASA  

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 22 de fevereiro de 2006 

Valor da Doação: aproximadamente R$ 200.000,00 



Linhas Gerais do Projeto: Fundada em 1942, a Associação Santo Agostinho – ASA é 

uma instituição sem fins lucrativos, que administra creches, recantos para jovens e lar 

para idosos na capital paulista. 

Esta cooperação destinou-se à reforma das instalações (lavanderia, cozinha e banheiros) 

do Lar Santo Alberto, que necessitava se adequar às normas da Vigilância Sanitária 

Municipal e Estadual e a aquisição de equipamentos profissionais para a lavanderia que 

eram inadequadas e se encontravam em situação precária. Com isto, espera-se a melhoria 

na higiene e saúde, resultando na melhora da qualidade de vida dos idosos.  

Detalhes da Doação: Reforma da lavanderia, banheiros e cozinha, aquisição de 

equipamentos profissionais para lavanderia (máquina de lavar, centrífuga, secadora, 

calandra).  

 

  

 

Máquina de lavar   Secadora  
 

 


