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“Projeto de Aquisição de Cama Hospitalar para os Internos da 

 Casa da Esperança de Itaquaquecetuba ” 

Entrega Oficial de Doação 

 

No dia 1º de junho de 2014, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

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

Sociedade Beneficente Casa da Esperança “Kibo-no-Iê”. Participaram do evento o Cônsul 

Geral Noriteru Fukushima, Diretor-Presidente da entidade Sr. Jairo Megumi Uemura, 

Deputado Estadual Jooji Hato, Vereador Aurélio Nomura, Prefeito de Itaquaquecetuba Sr. 

Mamoru Nakashima e outras cerca de1000 pessoas. 

 

Local: Sociedade Beneficente Casa da Esperança “Kibô-no-Iê” 

Endereço: Travessa Hideharu Yamazaki s/nº da Estrada do Tronco  

Itaquaquecetuba 

 

O Diretor Presidente Sr. Jaime Megumi Uemura explicou que muitos internos estão 

envelhecendo e apresentam doenças como acidente vascular cerebral (AVC), pressão alta 

e diabetes. E por este motivo, a entidade necessita de camas hospitalares. Gostaria de 

agradecer o governo japonês que contribuiu na compra destas camas hospitalares e este 

gesto motiva a entidade a lutar para podermos trazer mais melhorias para os internos. 

O Cônsul Geral Noriteru Fukushima disse estar muito feliz que, através desta 

cooperação do Japão, tenha sido possível a aquisição das 22 camas hospitalares 

proporcionando uma melhoria na qualidade de vida e mobilidade dos internos. Destacou 

também a importância de estreitar a cooperação entre as comunidades nikkei do Brasil e o 

Japão. 

O Prefeito Mamoru Nakashima comentou que ele trabalhou durante 10 anos na 

entidade e como prefeito de Itaquaquecetuba tem visitado várias entidades filantrópicas da 

região. As melhorias na vida cotidiana dos internos são frutos da dedicação e a 

preocupação do Presidente Jairo e dos diretores da entidade. Agradeço ao governo 

japonês pela cooperação com Sociedade Beneficente Casa da Esperança. 

 

Deputado Estadual Jooji Hato disse estar grato com o governo japonês que 

contribuiu na melhoria dos internos do Kibô-no-Iê. E externar a gratidão a todos os 

funcionários e a todas as pessoas que contribuem com a entidade. 

Vereador Aurélio Nomura agradeceu a doação realizada pelo governo japonês.  
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Fotos da Cerimônia 

 

 

 
 

(Cerimônia de Abertura) 

 

 

 
 

(Participantes da Cerimônia) 

 

 

 
 

(Presidente Jairo Uemura (esquerda) e Cônsul-Geral Noriteru Fukushima (direita) 

inauguração da placa comemorativa) 
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DETALHES DA DOAÇÃO 

 

Nome do projeto: “Projeto de Aquisição de Cama Hospitalar para os Internos da 

Casa da Esperança de Itaquaquecetuba” 

 

Nome da Organização Donatária: Sociedade Beneficente Casa da Esperança “Kibô-no-

Iê” 

 

Local do Projeto: Itaquaquecetuba (SP) 

 

Data da Assinatura do Contrato: 16 de janeiro de 2014 

 

Valor da Doação: US$ 53.469,00 

 

Linhas Gerais do Projeto: Fundada em 1970, a Sociedade Beneficente Casa da 
Esperança atende 73 pessoas excepcionais, física e mental dando-lhes abrigo, 
assistência educativa e médica. As camas utilizadas atualmente pelos internos são frutos 
de doações, portanto de uso doméstico e confeccionados em madeira. O uso destas 
camas aumentam consideravelmente o risco de acidentes e quedas, restrigindo a 
mobilidade dos internos. Por este motivo a entidade solicita a compra de camas 
hospitalares motorizadas com ajuste de elevação. 

 

 

Itens da Doação: 22 camas hospitalares motorizadas 
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