
UF CIDADE UNIDADE ENDEREÇO CEP
Instituições para as quais a 

unidade direcionará as doações
Mais informações sobre as instituições

MT CUIABA CUIABA/MT - BEIRA RIO I Av. Beira Rio, 3100 78.065-900

Casa da Mãe Joana: R. das 

Palmeiras, 109 - Baú, Cuiabá - 

MT, 78008-050 fone: (65) 9-

9231-9424.

É uma associação que atende pessoas carentes na Baixada Cuiabana. Neste 

período de Pandemia continuam buscando ajuda para as famílias dos pacientes 

atendidos.

MT CUIABA CUIABA/MT - PANTANAL

Avenida Historiador 

Rubens De Mendonça, 

3300

78-050-280

Instituto de Recuperação, 

Proteção da Mulher 

dependente Química Ana 

Neri, do Estado do Mato 

Grosso, CNPJ nº 

13.608.620/0001-50. End. 

Rua Formosa, nº 88, Jd. 

Planalto, Cuiabá-MT, CEP 

78058-791

Desde 2010 presta importante trabalho de assistências as famílias carente da 

cidade de Cuiabá, sem apoio governamental, a boa vontade serve de combustível 

para 22 voluntários que oferecem terapia, saúde bucal, nutrição e cursos para a 

população carente, com mais de 80 atendimentos semanais a pessoas carente. 

MT
PRIMAVERA 

DO LESTE
PRIMAVERA DO LESTE/MT

Avenida Paulo Cezar 

Pereira Aranda, 241
78.850-000

Centro Social Nossa Senhora 

Aparecida - Projeto Mãe 

Cidinha

Trata-se de entidade não governamental e sem fins lucrativos de defesa de 

direitos sociais. Sediada no municipio de Primavera do Leste, atualmente atende 

cerca de 60 crianças entre 06 e 12 anos, promovendo educação e prevenindo os 

menores de violência. Funciona no periodo matutino oferecendo às crianças 

acolhidas: aulas de culinária, artesanato, dança, auxílio tarefa e atividades fisicas 

como jogos, judo, futsal  e tênis.

MT SINOP SINOP/MT - INDUSTRIAL
Avenida Alexandre 

Ferronato, 955
78.557-247

Bairros carentes da Cidade de 

Sinop

A escoha se deu, pois as instituições da cidade de Sinop já estão tendo apoio de 

algumas empresas da cidade e segundo a assistência social do município, tem 

vários bairros onde a população precisa desse apoio nesse momento. Será 

realzado uma ação de Drive thru nos dias 08 e 15 de maio na praça da biblía para 

arrecadar alimentos e os mesmo serão doados aos bairros indicados pela 

assistência social, Igreja Assembleia e Diocese católica da cidade de Sinop. 



MT SORRISO SORRISO/MT
Avenida Noemia 

Tonello Dalmolin, 2499
78890-000

CASA DO OLEIRO/CASA DE 

PASSAGEM. Rua dos Jasmins, 

n. 60 - Morada do Sol, Sorriso 

- MT, 78890-000 

Assistência social a desabrigados. Na Casa, os moradores recebem alimentação e 

hospedagem após serem encaminhados pelo Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (Creas), da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Casa 

do Oleiro, que tem como objetivo resgatar vidas por meio da valorização do ser 

humano que se encontra em situação de abandono ou que esteja passando por 

situação de extrema necessidade, também recebe donativos.


