
Entrega Oficial de Doação em prol do “Projeto de Construção das Instalações para 

Educação Infantil - ABAI”   

 

  

Em 21 de julho de 2006, nas dependências da 

Associação Beneficente de Amparo à Infância 

(ABAI), na cidade de Bastos, estado de São Paulo, 

ocorreu a entrega oficial do prédio.  Estavam 

presentes Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral do 

Japão,  Masahiko Nozue, Diretor Adjunto da JICA, 

Shigeyuki Toyoshima, Vice-Prefeito de Bastos e 

Presidente da ABAI, Natalino Chagas, Prefeito de 

Bastos, Goro Ono, Presidente da Associação 

Nipônica de Bastos além de cerca de 200 pessoas. 

            

O Presidente Toyoshima da ABAI explicou que 

ano a ano havia um crescimento considerável no 

número de crianças e a instituição não estava 

podendo atender a demanda, mas, através da gentil 

cooperação do Consulado do Japão, foi possível 

ampliar as instalações. Ele solicitou que os seus 

agradecimentos pela realização deste sonho 

fossem transmitidos ao governo japonês. 

O Prefeito Chagas agradeceu profundamente pela 

concretização do segundo projeto em Bastos, este 

antecedido pelo da APAE no ano anterior. Em suas 

palavras, o Cônsul Geral Nishibayashi expressou 

seu desejo de que esta cooperação promova a 

melhoria no ambiente educacional das crianças e 

disse que ficaria extremamente feliz pelo fato desta 

cooperação poder ser útil às crianças de Bastos e 

respectivas famílias. 

Ao final dos discursos, houve o corte da fita 

inaugural, o descerramento da placa 

comemorativa, apresentação musical e leitura de 

nota de agradecimento pelos alunos e visita às 

instalações. 

Hasteamento de bandeiras 

pelas autoridades  

  

 

(da esquerda) Presidente 

Toyoshima, Cônsul Geral 

Nishibayashi e Prefeito Chagas 

 

 

  

 

Cumprimentos após a  

apresentação do coral de alunos 
  

Cônsul Geral Nishibayashi  

cercado de crianças 



 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

  

Nome do Projeto: “Projeto de Construção das 

Instalações para Educação Infantil -   ABAI”  

Nome da Organização Donatária: 
Associação Beneficente de Amparo à Infância 

– ABAI 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 
26 de Outubro de 2005 

Valor da Doação:  
US$ 93.353 (valor contratual) 

 

 

Autoridades diante do prédio 

construído 

Linhas Gerais do Projeto:   

A Associação Beneficente de Amparo à Infância – ABAI, é uma ONG que foi 

fundada em 1975, na cidade de Bastos, com o objetivo de acolher e assistir 

gratuitamente crianças carentes durante o expediente dos pais, sendo 

freqüentado atualmente por 210 crianças.  

Decorridos 70 anos de construção, as instalações da associação apresentavam 

vazamento de chuva e vergadura (afrouxamento) do teto.  

Através da assistência financeira não-reembolsável de nosso país, pudemos 

melhorar o ambiente educacional, construindo um novo prédio. 

 

Prédio construído 
 

 


