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Cerimônia de Entrega Oficial de Doação 
“Projeto de Aquisição de Equipamento Médico para o Hospital de Itatiba” 

 
 

          
     
 

 

    

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 No dia 7 de novembro de 2010, em Itatiba, São 
Paulo, foi realizada a Cerimônia de Entrega Oficial 
de Doação em prol do “Projeto de Aquisição de 
Equipamento Médico para o Hospital de Itatiba” 

através do programa Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana, do Governo 
Japonês. Ela contou com a participação de 
Benedito Netto, provedor da entidade, Kazuaki 
Obe, cônsul geral, Ariovaldo Hauck da Silva, vice-
prefeito, membros da associação nipo-brasileira 
local entre outros 50 convidados. 
  Em seu pronunciamento, o cônsul geral Obe 
disse estar contente e muito honrado pelo povo 
japonês e o governo japonês terem podido 
cooperar, através da Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana, para a 
modernização do aparelho radiográfico, permitindo 
um diagnóstico de maior precisão, como resultado 
de exames mais rápidos e de alta resolução, pois o 
aparelho até então usado havia servido ao hospital 
por mais de 40 anos e não contava com tecnologia 
atual. Também salientou a importância do estreito 
relacionamento da comunidade nipo-brasileira local 
que, juntamente com a sociedade, participou e 
cooperou para a realização deste projeto. Disse 
que os laços de amizade entre o Brasil e o Japão já 
são cultivados há mais de 100 anos, quando os 
primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil 
e foram recebidos com grande hospitalidade pelo 
povo brasileiro, e que atualmente a colônia nipo-
brasileira está completamente integrada à 
sociedade brasileira.  Finalizou dizendo que este 
gesto de cooperação demonstrava a gratidão do 
governo japonês à sociedade brasileira. 
 O provedor, Benedito Netto disse estar honrado e 
agradecido pela cooperação do governo japonês 
para a Santa Casa de Itatiba, cuja missão é de 
promover a saúde com ética, humanização e 
qualidade, e o crescimento do Hospital. Disse 
ainda que o aparelho antigo apresentava os 
desgastes do longo tempo de uso, e urgia um 
novo aparelho, de melhor tecnologia que veio em 
um momento oportuno, já que a entidade se 
empenha na expansão tecnológica e estrutural. 
Agradeceu ainda a comunidade nipônica local, 
representado na pessoa do Sr. Hiromi Kamakura, 
pela cooperação no processo de doação.  

Descerramento da placa de cooperação pelo 
provedor Netto e cônsul geral Obe 

Pronunciamento do cônsul geral Obe 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

 
Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamento Médico para o Hospital de Itatiba 
 
Nome da Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Itatiba 
 
Local do Projeto: Itatiba - SP 
 
Data da Assinatura de Contrato: 26 de fevereiro de 2010 
 
Valor da Doação: aproximadamente R$100.000,00 
 
Linhas gerais do Projeto: A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba foi fundada em 
1899 com o objetivo de proporcionar assistência médica filantrópica a pessoas menos 
favorecidas. Atualmente, administra o Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia de 
Itatiba, única instituição na cidade a oferecer atendimento médico gratuito. Devido a um 
longo período de crise administrativa, o Hospital carecia de equipamentos e materiais 
descartáveis médicos, além de possuir problemas nas instalações físicas como infiltração 
de chuva e rachaduras nas paredes, decorrentes da falta de manutenção no imóvel. Com 
a reformulação da diretoria em 2001, o Hospital e a comunidade se uniram em torno de 
medidas de contenção de despesas como o de energia elétrica e de revisão dos 
fornecedores. Este esforço conduziu à recuperação financeira e hoje o Hospital se 
empenha na capacitação dos recursos humanos e na modernização dos equipamentos de 
modo a possibilitar a ampliação do atendimento médico. O aparelho de raio-X  
atualmente em uso no Hospital, apesar de bem conservado, prestou serviços durantes 40 
anos e carecia de alta tecnologia para um diagnóstico mais preciso para certos casos.  
 
Itens da Doação: Aparelho de Raio X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Novo Aparelho de Raio X que poderá ser  
convertido para a digitalização de imagens 

                 


