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

Assinatura de Contrato de Doação 
 

Projeto de Construção de quadra no bairro Colônia Terra Nova 

 
No dia 10 de março de 2016, no Centro de Formação AWARÉ do Movimento Comunitário Vida e Esperança 
(MCVE), em Manaus, o contrato de doação em prol do “Projeto de Construção de quadra no bairro 
Colônia Terra Nova” foi assinado entre o Cônsul Geral do Japão em Manaus, Sr. Kazuo Yamazaki e a 
presidente do MCVE, Sra. Márcia Silva Dias, havendo a participação, do Bispo Auxiliar Emérito da 
Arquidiocese de Manaus, Dom Mário Pasqualotto, do Pároco da Área Missionária Santa Helena,  Padre 
Manoel Rubson Balieiro de Vilhena, da Secretária Executiva Adjunta do Fundo de Promoção Social (FPS), 
Sra. Clair Pantoja, do Deputado Estadual José Ricardo Wendling, além das crianças e adolescentes, 
funcionários, colaboradores e reporteres.  
 
O programa de "Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança humana (APC)" oferece assistência 
financeira não-reembolsável a várias entidades, tais 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:  Movimento Comunitário Vida e Esperança (MCVE) 
Data da Assinatura do Contrato: 10 de março de 2016 
Valor da Doação: US$73.565 (setenta e três mil e quinhentos e sessenta e cinco dólares americanos) 
 
Linhas Gerais do Projeto: A cooperação do governo japonês tem como objetivo contribuir para melhorar a 
qualidade de vida das crianças e dos adolescentes na zona norte de Manaus, através da construção e da 
cobertura de quadra esportiva no Centro de Formação AWARÉ do MCVE sito no bairro Colônia Terra Nova. 
 

 
 

 

 

Algumas cenas da Cerimônia da Assinatura 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Local da construção e o projeto ilustrativo 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Manaus
http://www.jrrio.com.br/projetos/sobre-projetos-ilustrativos-e-modelos.html

