
Consulado Geral do Japão em Manaus 
Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana 

Assinatura de Contrato de Doação 
 

Projeto de Implantação de Poço Artesiano na Comunidade Nova Canaã do Aruaú  
 
No dia 09 de janeiro de 2015, no Palácio Rio Branco, no Centro de Manaus, ocorreu a cerimônia de 
assinatura de contrato de doação em prol do “Projeto de Implantação de Poço Artesiano na Comunidade 
Nova Canaã do Aruaú”, contando com a participação do Secretário-Chefe da Casa Militar, Ten Cel José 
Fernando Farias, do Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil, Sr. Mário Aníbal Gomes da Costa 
Júnior, da Líder da Comunidade, Sra. Rosângela Barros e, do Cônsul Geral do Japão em Manaus, Sr. Kazuo 
Yamazaki.  
 
O programa de "Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança humana (APC)" proporciona 
assistência financeira não-reembolsável a vários organizações, como organizações não-governamentais 
(ONGs), hospitais, estabelecimentos do ensino fundamental e governos locais, a fim de auxiliar na 
implementação de seus projetos de desenvolvimento. Este programa tem conquistado uma excelente 
aceitação, pois proporciona um apoio rápido e flexível aos projetos de desenvolvimento comunitário. 
 
Entidade beneficiada:  Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus 
 
Data da Assinatura do Contrato: 09 de janeiro de 2015 
  
Valor da Doação: US$ 71,280 (setenta e um mil, duzentos e oitenta dólares norte-americanos)  
 
Linhas Gerais do Projeto: A cooperação do Japão tem como objetivo contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos moradores da comunidade Nova Canaã do Aruaú (localizada a 90 km do Centro de 
Manaus), através da construção de um poço artesiano, sendo este o primeiro poço disponibilizado. Ele 
abastecerá cerca das 90 famílias (450 pessoas) com água potável, melhorando a qualidade da água da 
comunidade e ajudando as pessoas a viver de maneira mais saudável, com melhor higiene e menor risco 
de contrair doenças e infecções. 
 
 

 
                                                                    Contrato firmado no valor de US$ 71,280,00. 
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