
Cerimônia de Entrega de Doação em Prol do Hospital São Vicente de Paulo 

do Município de Campina Verde - MG  

 

Discurso do Cônsul Geral 

Interino Jiro Maruhashi  

   

 

Descerramento da placa 

comemorativa Cônsul Geral 

Interino Maruhashi e Prefeito 

Gurita  
  

  

No dia 7 de abril de 2005, realizou-se no 

município de Campina Verde, estado de 

Minas Gerais, a Cerimônia de Entrega de 

Doação através do Programa de 

Assistência para Projetos Comunitários 

em prol do Hospital São Vicente de Paulo. 

Estavam presentes na Cerimônia, 

realizada no Hospital São Vicente de 

Paulo que foi reformado através da 

cooperação econômica, o Cônsul Geral 

Interino do Japão, Jiro Maruhashi, a 

Diretora do Hospital, Irmã Clara de 

Resende Pinto, o Prefeito Municipal de 

Campina Verde, Fradique Gurita da Silva, 

o Presidente da Câmara de Vereadores, 

João Silva Filho, entre outras autoridades, 

num total de 120 pessoas 

aproximadamente.  

 

Em seu discurso, o Prefeito Fradique 

Gurita comentou: “A ajuda que foi 

solicitada aos governos federal e estadual 

veio do Japão, do povo japonês, portanto 

agradeço de coração ao governo e ao povo 

japoneses”. O Cônsul Geral Interino 

discursou em seguida, houve o 

descerramento da placa comemorativa e as 

instalações reformadas foram 

apresentadas ao público presente. 

 
Corredor do hospital antes da reforma 

  

 
Corredor do hospital após a reforma 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de Melhoria do Hospital São Vicente de Paulo” 

 

Nome da Organização Donatária: “Hospital São Vicente de Paulo” 



 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 27de Agosto de 2004 

 

Valor da doação: US$85.645 (Oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e 

cinco dólares americanos)  

Linhas Gerais do Projeto: O Hospital São Vicente de Paulo é o único hospital 

do município de Campina Verde (população de aproximadamente 20 mil 

habitantes), MG. Passados mais de 60 anos desde sua construção, houve um 

envelhecimento do prédio provocando um agravamento da situação sanitária 

acompanhado de desgaste nos equipamentos hospitalares básicos, como as 

camas.  

 

A presente cooperação consiste na renovação de equipamentos hospitalares 

básicos e na reforma do prédio hospitalar com a verba de US$85.645. É o 

primeiro projeto contemplado na região do Triângulo Mineiro.  

 

 

 

piso antes da reforma    piso após a reforma 
 

 


