
Doação para o"Instituto Mato-Grossense de Apoio à Criança de Sinop”  
  

Projeto: Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social para o 

Instituto Mato-Grossense de Apoio à Criança de Sinop - MT 

No dia 25 de maio, p.p., realizou-se a entrega oficial de doação no Município de Sinop – MT (a 

cerca de 500 Km de Cuiabá) para a execução do Projeto intitulado Instituição Adventista Central 

Brasileira de Educação e Assistência Social para o Instituto Mato-Grossense de Apoio à Criança 

de Sinop, através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários implementado pelo 

Consulado Geral d Japão em São Paulo. 

A Cerimônia ocorreu nas instalações do recém construído Instituto Mato-Grossense de Apoio à 

Criança de Sinop, contando com as presenças de Daniel Pereira dos Santos, Coordenador da 

ADRA Região Central, Nilton Leitão, Prefeito Municipal de Sinop, e outros convidados e 

autoridades locais, além de Soichi Sato, Cônsul Geral Adjunto, representando o Consulado Geral 

do Japão em São Paulo. 

O local da cerimônia exibia uma faixa anunciando a cooperação econômica do Governo do 

Japão. Estiveram presentes cerca de 200 pessoas da região, e diversos veículos de comunicação 

local, destacando-se a televisão.  

De acordo com o depoimento de um coloborador da região, pessoas desempregadas e carentes 

têm se deslocado das regiões circunvizinhas para o município de Sinop. Assim, nos últimos 

anos, tem surgido comunidades carentes em diversos pontos da cidade. Diante das 

circunstâncias, esta ajuda é recebida com muita gratidão, e há uma grande expectativa em relação 

aos resultados advindos deste projeto.  

O Consulado Geral do Japão em São Paulo espera que haja uma incrementação no trabalho 

desenvolvido junto à comunidade carente e pretende acompanhar o andamento das atividades.  

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 

Nome do Projeto: “Instituto Mato-Grossense de Apoio à Criança de Sinop” 

 

Nome da Organização: Instituição Adventista Central Brasileira de 

Educação e Assistência Social 

 

Data da Assinatura de Contrato: 28 de Junho de 2002 

 

Valor Máximo da Doação: US$ 69,050 (Sessenta e nove mil e cinquenta 

dólares americanos) 

 

Linhas Gerais do Projeto:  
 

A doação foi utilizada para a construção bem como o aparelhamento de um 

recinto destinado a abrigar crianças e adolescentes que carecem de cuidados 

mias abrangentes em seus lares. A eles serão oferecidos reforço escolar, 

cursos de inicialização profissional, refeições, etc. 



Este é o primeiro projeto no estado do Mato Grosso a ser implementado com 

os recursos do Programa de Assistência para Projetos comunitários. 

No ano de 1999, a Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e 

Assistência Social da ADRA foi agraciada com o financiamento do Centro 

de Desenvolvimento Comunitário da Vila Matilde, em São Paulo (SP). 
 

  

 
Instituto Mato-Grossense de Apoio à Criança de Sinop - MT 

  

 
Visão interna das instalações 

  



 
Newton Leitão, Prefeito Municipal de Sinop e Soichi Sato, 

Cônsul Geral Adjunto em frente a Placa comemorativa 

  

 

Pessoas carentes que serão beneficiadas pelo projeto 
 


