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Projeto de Aquisição de Cama Hospitalar para os Internos  
da Casa da Esperança de Itaquaquecetuba 

 
Assinatura de Contrato de Doação 

 

No dia 16 de janeiro de 2014, nas dependências do Consulado Geral do Japão, 

ocorreu a cerimônia de assinatura de contrato de doação em prol da “Sociedade 

Beneficente Casa da Esperança”, contando com a participação do diretor-presidente da 

entidade, Jairo Megumi Uemura e o Cônsul Geral do Japão em São Paulo, Noriteru 

Fukushima. 

Após a assinatura, o Cônsul-Geral Noriteru Fukushima parabenizou o trabalho 

da entidade e diz ter ficado imensamente feliz pela esta cooperação. Neste acordo 

serão adquiridas 22 camas hospitalares motorizadas para os internos com mobilidade 

reduzida proporcionando maior conforto e segurança. E o propósito desta cooperação 

é estreitar os laços de amizade entre o Japão e o Brasil.  

Por sua vez, o diretor-presidente Jairo Megumi Uemura relatou que a 

Sociedade Beneficente Casa da Esperança atende 73 pessoas excepcionais, física e 

mental dando-lhes abrigo, assistência educativa e médica. “Ficamos agradecidos pela 

cooperação do Japão, possibilitando a aquisição das 22 camas hospitalares 

motorizadas que facilitarão a rotina diária dos internos. Agradeço muito ao governo 

japonês e este gesto motiva a entidade a lutar para podermos trazer mais melhorias 

para os internos. Muito obrigado.” 

 

 

  

Diretor-Presidente Jairo Megumi Uehara (direita) e Cônsul Geral Noriteru Fukushima 
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(Representantes da Sociedade Beneficente Casa da Esperança e o Cônsul-Geral 

Noriteru Fukushima) 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

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

da Esperança de Itaquaquecetuba 

Nome da Organização Donatário: Sociedade Beneficente Casa da Esperança 

Local do Projeto: Itaquaquecetuba (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 16 de janeiro de 2014  

Valor da Doação: US$ 53.469 (Cinquenta e três mil e quatrocentos e sessenta e nove 

dólares norte-americanos) 

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. No começo, o propósito era de atender crianças excepcionais nikkeis, 
mas ao decorrer do tempo essas crianças tornaram-se adultas. Atualmente, a entidade 
atende adultos e também brasileiros não nikkeis. As camas utilizadas atualmente pelos 
internos são frutos de doações, portanto de uso doméstico e confeccionados em madeira. 
O uso destas camas aumenta consideravelmente o risco de acidentes e quedas, 
restringindo a mobilidade dos internos. Por este motivo a entidade solicita a compra de 
camas hospitalares motorizadas com ajuste de elevação. 

Esta cooperação econômica não reembolsável no valor de US$ 53.469 que será destinada à 
aquisição de 22 camas hospitalares motorizadas. As doações destas camas hospitalares 
motorizadas visam proporcionar maior conforto e segurança aos internos.  

 
Itens da Doação: 22 camas hospitalares motorizadas 


