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  No dia 23 de dezembro de 2010, nas 
dependências do Consulado Geral do Japão 
em São Paulo, ocorreu a Cerimônia de 
Assinatura de Contrato de Doação em favor 
da Sociedade Campineira de Educação e 
Instrução, através da Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana do 
governo japonês e contou com a presença de 
Kazuaki Obe, cônsul geral, e Bruno 
Gamberini, presidente, além de outros 4 
colaboradores da entidade. 
 Em seu pronunciamento, o cônsul geral Obe 
explanou acerca dos resultados da Assistência 
a Projetos Comunitários e de Segurança 
Humana Ele exaltou o dedicado trabalho da 
entidade ao longo dos anos, completando 
“Espero que, com esta cooperação do 
governo japonês, a entidade possa adquirir 
modernos respiradores, e que eles permitam 
que mais crianças, que são a esperança do 
futuro do Brasil, sejam salvas. Também 
ficarei muito contente se esta cooperação 
fortalecer ainda mais os laços de amizades 
entre o Japão e o Brasil.”  
 Por sua vez, o presidente Gamberini 
agradeceu dizendo: “Na ocasião das 
celebrações do centenário da imigração 
japonesa no Brasil, pudemos perceber o 
quanto o Japão é importante para o Brasil, 
que incorporou muitos elementos da 
milenária cultura japonesa. Ficamos gratos 
pela cooperação para a aquisição de 
equipamento através do consulado japonês, 
quando muitas vezes não conseguimos apoio 

do nosso governo.” 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

 
Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Respiradores para a Ala Infantil de um 
Hospital Universitário de Campinas  
 
Nome da Entidade: Sociedade Campineira de Educação e Instrução 
 
Local do Projeto: Campinas - SP 
 
Data da Assinatura de Contrato: 23 de dezembro de 2010 
 
Valor Máximo da Doação: US$ 97.393 dólares norte-americanos  

Linhas Gerais do Projeto: A Sociedade Campineira de Educação e Instrução é uma 
entidade filantrópica que foi constituída em 1941 e administra a universidade privada 
reconhecida pelo Vaticano, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e o 
Hospital e Maternidade Celso Pierro, oferecendo à sociedade brasileira atendimento 
médico gratuito e educação. Inaugurado em 1978, o Hospital e Maternidade Celso 
Pierro é um hospital universitário terciário que mantém 353 leitos e oferece pronto 
atendimento, consultas, tratamentos e exames laboratoriais gratuitamente através do 
SUS à comunidade local. Por ser considerado um hospital de referência e cumprindo 
determinações do Ministério da Saúde, atende pacientes de 19 cidades de sua 
jurisdição. A ala infantil realiza mensalmente a cerca de 5.000 consultas e tratamentos 
e dispõe 36 leitos, sendo 29 de internação e 7 de terapia intensiva e outros 18 leitos 
na UTI neonatal na ala maternal. Atualmente existem 6 respiradores na UTI da ala 
infantil e 3 deles necessitam ser substituídos urgentemente por estarem obsoletos e 
não serem adequados para todos os pacientes. Como forma de solucionar os 
problemas apresentados, a Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança 
Humana proporcionará modernos respiradores.   
 
Itens da Doação: Respiradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 

 


