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São Paulo, 22 de março de 2016. 

Consulado Geral do Japão em São Paulo 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE  

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital Santa Cruz 

Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz (SP) 

 

Assinatura de Contrato de Doação 

No dia 16 de março de 2016 (quarta-feira), às 9 horas, ocorreu a cerimônia de 

assinatura de contrato de doação em prol da “Sociedade Brasileira e Japonesa de 

Beneficência Santa Cruz” (doravante Hospital Santa Cruz), contando com a 

participação do Diretor-Presidente da entidade Sr. Renato Ishikawa e do Cônsul-Geral, 

Sr. Takahiro Nakamae. Esta doação faz parte da Assistência para Projetos Comunitários 

do Japão. 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Takahiro Nakamae: “Através do programa de Assistência a 

Projetos Comunitários e de Segurança Humana iremos cooperar na aquisição dos 

equipamentos médicos. Durante a visita do Primeiro-Ministro Shinzo Abe ocorrido no 

mês de agosto de 2014, foi implementada a cooperação entre Japão e Brasil na área 

médica e de saúde com propósito de beneficiar a comunidade nikkei. Gostaria de 

homenagear a instituição pelas atividades relevantes prestadas como hospital japonês. 

Desejo que, através da cooperação econômica, as atividades desta instituição sejam 

duradouras e que este hospital possa expandir a sua área de atuação tornando-se 

hospital de referência da sua região. Ficaremos muito felizes se pudermos contribuir 

que seja modestamente, no desenvolvimento da entidade.” 

Diretor-Presidente Sr. Renato Ishikawa: “Nós gostaríamos de externar a nossa 

gratidão ao governo japonês pela cooperação na aquisição de equipamentos médicos. 

Todos os equipamentos médicos serão fornecidos pelos fabricantes japoneses. Desejo 

que através desta forma, as empresas japonesas fabricantes de equipamentos médicos 

possam divulgar os seus equipamentos aqui no Brasil utilizando o hospital como vitrine. 

Através desta cooperação sinto que crescem as expectativas do governo japonês. 

Trabalharemos com afinco para firmar a nossa presença na comunidade nikkei, e com 

isso, possamos contribuir ainda mais”.  
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Fotos 

 

Cônsul-Geral Takahiro Nakamae (esquerda), e Presidente Renato Ishikawa (direita) 

 

 

De direita para esquerda: Cônsul-Geral Takahiro Nakamae, Diretor-Presidente Renato 

Ishikawa, Superintendente-Geral Leonel Fernandes, Diretor Técnico Júlio Shoiti 

Yamano, Gerente de Responsabilidade Social Hideto Nitta e Diretor Clínico Américo 

Kitahara 

 

Detalhes da Doação 
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Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital 

Santa Cruz 

Nome da Organização Donatário: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência 

Santa Cruz 

Local do Projeto: São Paulo (SP) 

Valor da Doação: US$400.982,00 

 

Linhas Gerais do Projeto: 

A Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz foi fundada em 1926 e 
conta atualmente com 166 leitos e possui um corpo clínico aberto com 2000 médicos 
cadastrados que são profissionais altamente qualificados que confiam nos serviços 
oferecidos pela instituição. 

No ano de 2014, foram realizados aproximadamente 112.178 exames e 14.721 
cirurgias no Hospital Santa Cruz. Alguns equipamentos do hospital estão obsoletos 
dificultando no tratamento dos pacientes e por este motivo a entidade solicitou 
equipamentos médicos de última geração. 

Esta cooperação econômica do Japão possibilitará a compra do eletrocardiógrafo (2), 
monitores (20), central de monitorização (1), cardioversor (2), maca de transporte (20) 
broncofibroscópio (1) e arco cirúrgico (1). O programa de Assistência Oficial para o 

Desenvolvimento desembolsará valor máximo de US$400.982,00. .A aquisição destes 
equipamentos médicos contribuirá para a sociedade pois permitirá um tratamento 
mais avançado para os pacientes. 
 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo – Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100 

cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 
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