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São Paulo, 28 dezembro de 2017. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE  

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital SBC 

Assinatura de Contrato de Doação 

 

No dia 26 de dezembro de 2017 (terça-feira), às 14 horas, ocorreu a cerimônia 

de assinatura de contrato de doação em prol da “Associação de Assistência Mútua à 

Saúde SBC” (doravante Hospital SBC) contando com a participação do Diretor-

Presidente da entidade Sr. Oswaldo Massuo Akimoto e do Cônsul-Geral, Sr. Yasushi 

Noguchi. Esta doação faz parte da Assistência para Projetos Comunitários do Japão. 

 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “Através do programa de Assistência a Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana iremos cooperar na aquisição dos equipamentos 

médicos para este hospital. O Hospital SBC, além da população local, através da 

Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC, atende a comunidade nipo-brasileira de 

associados sendo por eles conhecido pela confiabilidade de seus serviços médicos.  Com 

o envelhecimento dos associados e da comunidade atendida, e com a cooperação da 

JICA, o Hospital SBC tem estabelecido como um dos pilares de suas atividades uma área 

que ainda não se encontra difundida no Brasil, a medicina dos cuidados de suporte e 

conforto paliativos. Expresso a minha admiração ao Diretor Presidente e a todos os seus 

colaboradores pela profunda dedicação com a terceira idade. Ficarei feliz se através da 

cooperação econômica as atividades desta entidade se desenvolverem cada vez mais”. 

 

Diretor-Presidente Sr. Oswaldo Massuo Akimoto: “Externamos a nossa gratidão ao 

governo japonês. O Hospital SBC veio dedicando esforços a manutenção da saúde de 

seus associados e colaboradores. Almeja agora se dedicar também para que muito mais 

pessoas possam usufruir de seus trabalhos. Não se compara ainda a medicina realizada 

no Japão, mas vamos nos dedicar visando o desenvolvimento ainda maior de nossos 
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serviços médicos. Com a aquisição de equipamentos médicos através da cooperação do 

Japão aumentará a nossa contribuição para a saúde da comunidade local.” 

 

Fotos da Cerimônia 

 

Da esquerda para a direita: Diretor Técnico Dr. Morimoto, Diretor-Presidente Sr. 

Akimoto, Cônsul-Geral Sr. Noguchi e Sr. Ishii  

 

Detalhes da Doação 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital 

SBC 

Nome da Organização Donatário: Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 

Local do Projeto: São Paulo (SP) 

Valor da Doação: US$66.957,00 
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Linhas Gerais do Projeto 

O Hospital SBC conta atualmente com 23 leitos e possui um corpo clínico com 
aproximadamente 60 médicos. É um hospital geral que oferece serviços médicos 
estabelecidos solidamente na região. 

No ano de 2016, foram realizados no Hospital SBC, aproximadamente, 33.000 
atendimentos a consultas e emergências e aproximadamente 127.500 exames. Alguns 
equipamentos do hospital estão obsoletos dificultando o tratamento dos pacientes e 
por este motivo a entidade solicitou equipamentos médicos de última geração para o 
tratamento de alto padrão. 

Esta cooperação econômica do Japão possibilitará a compra de 1 máquina de raio x 
digital móvel e de 1 máquina de raio x digital fixo. O programa de Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana desembolsará o valor máximo de US$66.957,00.  
 

 

 

 

 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo – Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100 

cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 


