
 

São Paulo, 28 de novembro de 2018. 

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” 

Entrega Oficial de Doação 

 

No dia 26 de novembro de 2018, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do Japão em 

prol da “Associação de Assistência Mútua à Saude” (doravante Hospital SBC). 

Participaram do evento o Cônsul Geral do Consulado Geral do Japão em São Paulo Sr. 

Yasushi Noguchi, Diretor Presidente da entidade Sr. Oswaldo Massuo Akimoto e outras 

cerca de 30 pessoas. 

  

Local: Hospital SBC 

Endereço: Rua Blumenau, 320 – Vila Leopoldina - São Paulo (SP). 

CEP: 05319-020 

Telefone: (11) 2197-2400 

 

Discurso dos participantes: 

Diretor Presidente Sr. Oswaldo Massuo Akimoto: “Agradecemos a doação de 

equipamentos médicos do governo japonês. Após a instalação dos equipamentos 

médicos doados, o Hospital SBC, desde março deste ano até o mês de outubro, realizou 

2.853 exames de raio x.  Vamos continuar nos dedicando para que este hospital possa 

contribuir ainda mais para a região”. 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “O tema saúde é muito importante. Conversando com os 

prefeitos do interior de São Paulo ouvi que o maior desafio de todos está na área da 

saúde, portanto estou feliz inaugurando a entrega da doação do governo japonês que 

desta forma pode contribuir com a melhoria do atendimento à saúde. Esse ano 

comemora-se os 110 anos da imigração japonesa. A comunidade japonesa, através de 

enfermeiros, médicos nipo-brasileiros também tem contribuído intensamente na 

melhoria da saúde da população. Expresso também os meus agradecimentos ao 

Hospital Kitami da Cruz Vermelha Japonesa que tem compartilhado a sua larga 

experiência com o Hospital SBC através do projeto educacional em cuidados paliativos 



 

desenvolvido pela JICA. No Japão há mais de 70.000 pessoas com mais de 100 anos de 

idade. Essa experiência e cooperação no tema saúde será muito benéfica para o Brasil”. 

 

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) 

Data da Assinatura do Contrato: 26 de dezembro de 2017 

Valor da Doação: US$ 66.957,00 

 

Linhas Gerais do Projeto 

O Hospital SBC dispõe atualmente de 23 leitos e possui um corpo clínico de 
aproximadamente 60 médicos cadastrados. É um hospital que oferece solidamente 
serviços médicos para região. 

Alguns equipamentos médicos da entidade estavam obsoletos, e sendo assim, a 
entidade solicitou a compra de novos aparelhos médicos de última geração para serem 
utilizados nos exames. 

Esta cooperação econômica do Japão possibilitou 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 desembolsou o valor de US$66.957,00.  

As aquisições destes equipamentos contribuirão para a realização de exames mais 
avançados beneficiando a comunidade local.  
 

 

 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo – Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100 

cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 



 

Fotos da Cerimônia 

 

 
 

(Máquina de Raio X Digital Móvel)                        (Máquina de Raio X Digital Fixa) 

 

        (Descerramento da Placa) 



 

 

(Participantes da cerimônia) 

 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi e Diretor-Presidente Sr. Oswaldo Massuo Akimoto  

(da direita para à esquerda) 

 


