
Projeto de aquisição de equipamentos para a Casa da Criança 
  

No dia 10 de abril de 2003 (quinta-feira), realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

Programa de Assistência para Projetos Comunitários (APC), na recém construída Casa da 

Criança dedicada a cuidar de crianças desamparadas e de propriedade do Instituto Maria, Mãe 

do Divino Amor, sito no Município de Mogi das Cruzes. O evento contou com a participação 

da Sra. Maria José Martins de Camargo, Presidente do Instituto, Sr. Junji Abe, Prefeito do 

Município de Mogi das Cruzes, além das pessoas vinculadas à entidade, cujo número 

ultrapassava 100. O Consulado Geral do Japão em São Paulo estava representado pelo Sr. 

Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral. 

Em seu discurso, a Sra. Maria José ressaltou que a nova construção era fruto do esforço de 

muitos colaboradores e que era grande a alegria em ver que as crianças estavam 

confortavelmente abrigadas num ambiente melhor. Mencionou ainda sua gratidão ao Governo 

do Japão que havia doado recursos para a aquisição de equipamentos da cozinha entre outros. 

Com a palavra, o Prefeito apresentou aos convidados presentes os projetos de melhoria 

ambiental do Rio Tietê (SP) e da Baía da Guanabara (RJ) como formas de cooperação econômica 

de grande porte financiadas pelo Governo Japonês, a quem registrou seus agradecimentos. 

Por sua vez, o Cônsul Geral declarou ser uma honra poder colaborar com o Instituto Maria, Mãe 

do Divino Amor, na formação da Casa da Criança. 

Ao término da cerimônia, a Casa foi aberta à visitação quando os convidados puderam ver os 

itens doados pelo Programa APC, desde os utensílios da cozinha, como as geladeiras, ao 

equipamento para aquecimento solar. 

  

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 

Nome do Projeto: “Projeto de Aquisição de Equipamentos para a Casa da 

Criança” 

 

Nome da Organização: Instituto Maria, Mãe do Divino Amor 

 

Data da Assinatura do Contrato: 28 de Junho de 2002 

 

Valor máximo da doação: US$ 17.950 (Dezessete mil, novecentos e 

cinqüenta dólares americanos) 

 

Linhas Gerais do Projeto: 
 

O Instituto Maria, Mãe do Divino Amor, atua no Município de Mogi das 

Cruzes acolhendo crianças privadas do convívio familiar, dando-lhes casa e 

alimento, entre outros cuidados. Além deste trabalho, o Instituto administra 

uma casa para adolescentes onde oferece cursos de iniciação profissional e 

uma escola de educação para crianças carentes. 

 

A cooperação do Japão com relação ao Instituto consistiu na doação de 

recursos para equipar a recém-construída Casa da Criança, que abriga as 



crianças que não podem viver com suas famílias. Os itens doados foram 

utensílios de cozinha, equipamentos odontológicos e um aquecedor solar. 
 

  

 
Discurso da Sra. Maria José Martins de Camargo, Presidente do Instituto Maria, Mãe do 

Divino Amor 

  

 
Confraternização (a partir da esquerda): Cônsul Geral Akasaka, Prefeito Abe, Primeira Dama e  

Fundador do Instituto Maria, Mãe do Divino Amor, Padre Atílio Berta 

  



 
Foto diante dos equipamentos de cozinha adquiridos através do APC 

 


