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“Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Centro Cirúrgico do 

Hospital Santa Cruz” 

Entrega Oficial de Doação 

 

No dia 02 de julho de 2015, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana em prol da 

Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz. Participaram do evento o 

Cônsul Geral do Consulado Geral do Japão em São Paulo Sr. Takahiro Nakamae, 

Presidente da Mitsui Brasil Sr. Shinji Tsuchiya, Diretor-Presidente da entidade Sr. Renato 

Ishikawa e outras cerca de 30 pessoas. 

 

Local: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz 

Endereço: Rua Santa Cruz, 398  Vila Mariana  CEP: 04122-000  São Paulo (SP). 

 

O Diretor Presidente Sr. Renato Ishikawa discursou: “agradeço o governo japonês e 

a Mitsui Brasil pela aquisição de equipamentos médicos e esperamos continuar com o 

apoio do governo japonês, através da embaixada, consulado, JICA e das empresas 

privadas. Queremos tornar a instituição de saúde que possa dar orgulho à comunidade 

nipo-brasileira e que honre a memória do nosso antepassado. Para isso, investimos em 

modernos equipamentos, na infraestrutura e também na ampliação física. Agradeço mais 

uma vez ao governo japonês e a Mitsui Brasil”. 

O Cônsul Geral Takahiro Nakamae discursou: “a construção do Hospital Santa Cruz 

ocorreu graças a ingente esforço dos imigrantes, mas também com a colaboração das 

autoridades e do povo japonês para suprir o anseio da comunidade japonesa no Brasil. O 

Hospital Santa Cruz goza de um elevado conceito não apenas na comunidade nipo-

brasileira, como também no seio de toda a as sociedade brasileira e está destinado a 

prestar uma grande contribuição à saúde da população”. 

 

O Presidente Shinji Tsuchiya discursou: “esta doação é a primeira colaboração 

conjunta da Mitsui Brasil com o programa de “Assistência para Projetos Comunitários e de 

Segurança Humana no Brasil”. O Hospital Santa Cruz e a Mitsui Brasil são da mesma 

geração e possuem semelhanças em suas histórias. A oportunidade de auxiliar o Hospital 

Santa Cruz surgiu através do pedido do Sr. Luciano Coutinho, presidente do BNDES 

ciente da importância histórica e social da entidade. Ele solicitou para nossa empresa uma 

colaboração para o hospital. Mantenham-me informado sobre o desenvolvimento e os 

desafios do Hospital Santa Cruz. Assim, sempre que for possível ajudar nestes esforços, 

eu gostaria de estar presente”. 
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Fotos da Cerimônia 

 

 

 

 

 

Vistoria dos Novos Equipamentos Médicos 

 

 

 

 

Participantes da Cerimônia, médicos e enfermeiros. 
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Presidente Shinji Tsuchiya (esquerda), Renato Ishikawa (Centro) e Cônsul-Geral 

Takahiro Nakamae (direita) na inauguração da placa comemorativa 

 

 

 

 

 

Participantes da Cerimônia 
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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: 09 de dezembro de 2014 

 

Linhas Gerais do Projeto: A Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa 
Cruz / Hospital Santa Cruz foi fundada em 1926. Atualmente dispõe de 168 leitos e possui 
um corpo clínico aberto com 2.700 médicos cadastrados, profissionais altamente 
qualificados que confiam nos serviços oferecidos pela instituição.  

No ano de 2014 foram realizados 103.958 atendimentos e 14.721 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 Brasil possibilitou a 
compra de mesa cirúrgica, bisturi eletrônico, 02 broncoscopias, aparelho de anestesia e 
foco cirúrgico. O programa de Assistência Oficial para o Desenvolvimento desembolsou 
R$232.316,09 e a Mitsui Brasil arcou 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. 
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