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Projeto de Aquisição de Aparelho de Ultrassom  
do Hospital Municipal de Água Clara 

 
Entrega Oficial de Doação 

 
 No dia 6 de maio de 2010 (quinta-feira) ocorreu a cerimônia de Entrega Oficial de 
Doação pelo Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana 
(APC) em prol da Prefeitura Municipal de Água Clara (MS) com a participação de cerca 
de 50 pessoas, entre as quais o prefeito Edvaldo Alves de Queirós, cônsul geral Kazuaki 
Obe, profissionais da saúde e autoridades. 
 O prefeito Queirós salientou que o aparelho de ultrassom adquirido/instalado 
através da cooperação do Consulado do Japão vai atender as gestantes  e as mulheres 
em geral de forma preventiva e melhorar ainda mais as condições de saúde dos 
munícipes. Disse que o município necessitava deste aparelho e que estava feliz em 
receber o cônsul geral nesta cerimônia. 
 O cônsul geral lembrou que este novo aparelho de ultrassom adquirido/instalado 
através da cooperação não reembolsável do governo japonês propiciará a proteção da 
vida da gestante e do bebê e disse ficar feliz caso esta cooperação sirva para um maior 
estreitamento da amizade entre o Japão e o Brasil. 
  
  
 

    
    

      Descerramento de placa pelo                                         Aparelho de ultrassom ladeado pela  
                 cônsul geral e pelo prefeito                              consulesa, cônsul geral, prefeito e primeira dama 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Aparelho de Ultrassom do Hospital Municipal 
de Água Clara 

Nome da Organização Donatária: Prefeitura do Município de Água Clara 

Local do Projeto: Água Clara (MS) 

Data da Assinatura do Contrato: 2 de março de 2010 

Valor da doação: aproximadamente R$ 86.132,00 

Linhas Gerais do Projeto: O Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, fundada em 
1997, atende casos de baixa e média complexidade dos pacientes do município de Água 
Clara e de outras três cidades. O aparelho de ultrassom do Hospital está obsoleto; as 
imagens são de baixa resolução e o campo de visualização é restrito, não permitindo um 
diagnóstico preciso das doenças e, no caso de parturientes, não permite procedimentos 
médicos adequados quer para a gestante, quer para o feto. 
 
Detalhes da Doação: Aparelho de ultrassom 

 

 

          
                              

                            Aparelho de ultrassom 


