
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do “Projeto de Digitalização do 

Sistema de Radiografia” 

  No dia 13 de fevereiro de 2006, 

segunda-feira, na cidade de São 

Paulo foi realizada a Cerimônia de 

Entrega Oficial ao Grupo de Apoio 

ao Adolescente e à Criança com 

Câncer (GRAACC) através do 

Programa de Assistência para 

Projetos Comunitários e de Garantia 

da Segurança do Ser Humano – 

APC. 

 

A cerimônia foi realizada nas 

dependências do hospital do câncer 

infantil, gerida pela entidade, tendo 

a participação de  Masuo 

Nishibayashi, Cônsul Geral do 

Japão, Antonio Sergio Petrilli, 

Diretor Geral do GRAAC,  Gilberto 

Kassab, Vice-Prefeito da cidade de 

São Paulo e outros convidados, 

contabilizando cerca de 50 pessoas. 

 

Na cerimônia tivemos as palavras 

de agradecimento do Diretor Geral 

Petrilli: “Hoje, graças ao governo 

Japonês, recebemos este aparelho 

radiográfico de excelente 

tecnologia” e continuou: “Este 

aparelho radiográfico certamente 

será de grande ajuda às crianças que 

lutam contra o câncer.” Na 

seqüência, o Vice-Prefeito 

Kassab,  representando o Prefeito 

José Serra, expressou profundo 

agradecimento ao apoio do governo 

Japonês. 

 

O Cônsul Geral Nishibayashi por 

sua vez disse: “Fico muito honrado 

em poder ajudar as crianças e suas 

famílias que lutam contra o câncer, 

possibilitando o diagnóstico e 

tratamento ainda em fase inicial.”   

 

 Em seguida, a comitiva foi ao setor 

radiográfico, no subsolo onde houve 

o descerramento da placa 

  

 

Momento do discurso do Cônsul Geral 

Nishibayashi (à esquerda), Vice-

Prefeito Kassab (segundo da direita) e 

outros  

  

  

 

O Presidente Petrilli dá explicações 

sobre o exame de sangue ao Cônsul 

Geral Nishibayashi 



comemorativa e visita às 

instalações, conduzida pelo Diretor 

Petrilli. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

Nome do Projeto: 

“Projeto de Digitalização do Sistema de Radiografia” 

 

Nome da Organização Donatária: 
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAAC) 

 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 19 de setembro de 2005 

 

Valor da Doação: US$ 58.938 (valor contratual) 

 

Linhas Gerais do Projeto: O GRAAC é uma instituição sem fins lucrativos 

que gerencia um hospital de câncer infantil. O câncer infantil, se detectado 

(diagnosticado) na fase inicial, tem altos índices de cura e com a ajuda 

financeira de nosso país, pudemos introduzir o aparelho radiológico com 

imagens mais nítidas que possibilitará um diagnóstico precoce.  

 

 Aparelho Radiológico Digital 
 

 


