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Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Centro Cirúrgico de 

Hospital Santa Cruz 
 

Assinatura de Contrato de Doação 
 

No dia 19 de dezembro de 2014 (sexta-feira), às 14 horas, nas dependências do 

Consulado Geral do Japão, ocorreu a primeira cerimônia de assinatura de contrato de 

doação efetivada pela parceria público-privada com a Mitsui Co. Brasil e Assistência 

para Projetos Comunitários 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, Presidente da 

Mitsui & Co. Brasil, sr. Shinsuke Fujii, e do Cônsul-Geral, sr. Noriteru Fukushima. 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Noriteru Fukushima: “O programa de Assistência a Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana foi implantado a partir de 1999 e este projeto 

representa o centésimo décimo segundo para o Consulado Geral do Japão em São 

Paulo. Fundada em 1926, o Hospital Santa Cruz destaca-se pelo admirável trabalho 

na sociedade brasileira. Esta é a primeira cooperação efetivada por este consulado 

fundamentada na parceria entre governo e a iniciativa privada. Através do apoio da 

Mitsui Co. Brasil, foi possível auxiliar o hospital que foi construído com muito esforço e 

mobilização dos imigrantes japoneses. De agora em diante, gostaríamos de realizar 

outras parcerias nos programas de Assistência para Projetos Comunitários entre o 

Consulado Geral do Japão e empresas privadas”. 

O Presidente Shinsuke Fujii: “É uma grande alegria a nossa empresa poder auxiliar o 

Hospital Santa Cruz juntamente com o governo japonês. O Presidente do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Sr. Luciano Coutinho já tinha solicitado 

um auxílio para o Hospital Santa Cruz. O hospital tem prestado admirável serviço à 

sociedade brasileira e, com a aquisição de modernos equipamentos médicos, a 

entidade poderá atender maior número de pessoas. Desejo sucesso e prosperidade 

ao Hospital Santa Cruz”. 

Diretor-Presidente Sr. Renato Ishikawa: “Ficamos agradecidos e honrada pela 

cooperação do governo japonês e da Mitsui Co. Brasil. Esforçamos para sermos 

referência na área médica. Estamos implementando o projeto “Inovar 10” que visa, no 

prazo dez anos, a ampliação física e modernização dos equipamentos hospitalares. 

Para isso, firmamos parcerias com diversos órgãos de saúde e universidades para 

aprimorarmos os conhecimentos. Mais uma vez, externo a minha gratidão ao governo 

japonês e a Mitsui Co. Brasil por esta cooperação”. 
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Fotos: Cônsul Geral Noriteru Fukushima (direita), Diretor Presidente Renato Ishikawa (centro) e 

Presidente Shinsuke Fujii (esquerda). 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Centro 
Cirúrgico do Hospital Santa Cruz 
 
Nome da Organização Donatário: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência 

Santa Cruz 

Local do Projeto: São Paulo (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 19 de dezembro de 2014 

Valor da Doação: valor máximo US$101.448,00 

Linhas Gerais do Projeto: A Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa 
Cruz / Hospital Santa Cruz foi fundada em 1926. Atualmente dispõe de 166 leitos e possui 
um corpo clínico aberto com 2000 médicos cadastrados, profissionais altamente 
qualificados que confiam nos serviços oferecidos pela instituição.  

No ano de 2013 foram realizados 105.838 atendimentos e 12.845 cirurgias. Alguns 
equipamentos médicos utilizados pelo hospital estão desgastados e por este motivo a 
entidade solicitou a compra de modernos aparelhos. 

Esta cooperação econômica do Japão em conjunto com a Mitsui & Co. Brasil possibilitará 
a compra de mesa cirúrgica, bisturi eletrônico, broncoscopia, aparelho de anestesia e foco 
cirúrgico. O programa de Assistência Oficial para o Desenvolvimento desembolsará no 
máximo R$232.316,09 e a Mitsui & Co. Brasil arcará com R$123.000,00. A aquisição 
destes equipamentos irá beneficiar a comunidade através da realização de cirurgias de 
alta complexidade e também na redução do tempo de espera dos pacientes atendidos. 
 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo - Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100  cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 


