
Doação de Equipamentos para os Cursos Profissionalizantes da  

Sociedade de Estudos Espíritas “3 de Outubro” 
  

No dia 28 de março, p.p., o Núcleo Assistencial Anita Briza mantida pela Sociedade de Estudos 

Espíritas “3 de Outubro”, situado no distrito da Lapa, zona noroeste da cidade de São Paulo, foi 

palco da Cerimônia de Entrega de Doação realizada através do Programa de Assistência para 

Projetos Comunitários, onde foram oficialmente entregues os equipamentos necessários para a 

implantação dos Cursos Profissionalizantes. 

A Cerimônia de inauguração das instalações reformadas do Núcleo Assistencial Anita Briza e a 

entrega dos equipamentos doados pelo Governo do Japão realizou-se no refeitório do Núcleo. O 

evento contou com as ilustres presenças do Sr. Ricardo João Gallucci, presidente da Sociedade 

de Estudos Espíritas “3 de Outubro”, da representante do Fundo Social de Solidariedade do 

Estado de São Paulo, das pessoas do distrito da Lapa e dos colaboradores que contribuiram para 

a reforma do Núcleo, reunindo cerca de 100 pessoas. 

Na abertura, foi passado um vídeo apresentando as atividades da entidade e em seguida, vieram 

os discursos das autoridades presentes, visita às instalações com os equipamentos doados e a 

fixação do adesivo símbolo da doação pelo Presidente Gallucci e pelo Cônsul Geral Akasaka. 

  

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto:  

 

Projeto de Ampliação e Equipamento do Departamento de Assistência da 

Sociedade de Estudos Espíritas “3 de Outubro” 

 

Data da Assinatura de Contrato: 25 de Outubro de 2002 

 

Valor Máximo da Doação: US$ 15,386 (Quinze mil, trezentos e oitenta e 

seis dólares norte-americanos) 

 

Linhas Gerais do Projeto:  
A doação destina-se a aquisição de equipamentos necessários para implantar 

e incrementar os cursos profissionalizantes que a entidade oferece aos jovens 

e adultos do bairro da Lapa, região noroeste da cidade de São Paulo. O curso 

de informática terá novos computadores, o de lavanderia, máquinas de lavar 

roupa. O curso de estética e cabelo receberá cadeiras para corte de cabelo, 

lavatórios e utensílios para a aplicação de permanente, etc. Além disso, foram 

doados mesas e cadeiras para o fornecimento de sopas aos alunos e à 

população carente. 

Desde a sua fundação em 1950, a Sociedade de Estudos Espíritas “3 de 

Outubro”, vem desenvolvendo um trabalho de assistência social em relação 

às famílias carentes da região. Hoje, ela oferece cursos de informática, 

panificação, culinária, alfabetização, além de promover orientação especial 

às gestantes. A entidade mantém também um serviço de saúde básica, 

acompanhamento médico infantil periódico e distribui sopas, cestas básicas, 

artigos escolares, roupas, etc. 

A realização do presente projeto promoverá uma ampliação dos cursos 

profissionalizantes oferecidos pela Sociedade de Estudos Espíritas “3 de 



Outubro”, um fortalecimento nas suas atividades de assistência à comunidade 

carente e apoio à sua independência, bem como, o desenvolvimento saudável 

da região.  
 

  

 
Presidente Gallucci e Cônsul Geral Akasaka apertando as mãos  

simbolizando a entrega dos computadores doados 

  

 
O grande público compareceu para prestigiar a Cerimônia  

  



 
Mesas e cadeiras doadas receberam uma decoração da bandeira do Japão 

 


