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Projeto de Aquisição de Respiradores para a Ala Infantil  
de um Hospital Universitário de Campinas 

Entrega Oficial de Doação 
           

  No dia 7 de junho de 2011, em Campinas, 

ocorreu a Cerimônia de Entrega Oficial de 

Doação em favor da Sociedade Campineira de 

Educação e Instrução, através da Assistência a 

Projetos Comunitários e de Segurança Humana 

do governo japonês. Estavam presentes o 

presidente da entidade D. Bruno Gamberini, o 

cônsul geral Kazuaki Obe e outros convidados.  

Em seu pronunciamento, o presidente 

Bruno Gamberini comentou que a data era de 

muita importância, quando se dava a entrega de 

respiradores para a ala de UTI infantil. A entidade 

conta com muitos descentes japoneses e ele 

espera que essa visita seja o início de uma 

amizade profunda entre os representantes do 

Japão e o Brasil. “Agradeço pela doação desses 

aparelhos de custo tão alto.” 

 A reitora Angela Mendonça Engelbrecht 

ressaltou que “As pessoas acham que, por ser 

uma universidade particular, dê lucro. Mas como 

atendemos um número grande de população 

(menos privilegiada), tudo que ganhamos é 

revertido para o hospital.” 

Por sua vez, o cônsul geral Kazuaki Obe 

agradeceu dizendo “Há 100 anos atrás, em 1908, 

os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao 

Brasi. Eles foram recebidos com muita 

amabilidade e muito carinho, por isso, agradeço 

muito a esse país, a essa comunidade e aos 

brasileiros. É uma honra para nós podermos 

contribuir com essa doação.” 

Ouvindo essas palavras o presidente 

Bruno Gamberini disse “O cônsul geral mencionou 

que em 1908 os primeiros imigrantes chegaram ao 

Brasil. O dia 7 de junho de 1908 também é a data 

da fundação da nossa arquidiocese de Campinas” 

coincidentemente, a data dessa cerimônia, dia 7 

de junho, fato que tornava muito sublime receber 

os cônsules.      

  

Descerramento da placa 

Cônsul, consulesa e representantes do hospital 

Respiradores em uso 
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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: Aproximadamente R$159.000,00 (cento e cinqüenta e nove 

mil reais) 

Linhas Gerais do Projeto: A Sociedade Campineira de Educação e Instrução é uma 

entidade filantrópica que foi fundada 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. Existiam 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 do governo do Japão, fez a aquisição 

dos 3 respiradores para proporcionar melhor atendimento no hospital. 

Itens da Doação: Respiradores eletrônicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


