
Construção de Posto de Saúde no Município de Sete Barras  

No dia 28 de outubro de 2004 (quinta-feira), no Município de Sete Barras (SP), realizou-

se a Cerimônia de Entrega de Doação pelo Programa de Assistência a Projetos 

Comunitários e de Segurança do Ser Humano em prol da Prefeitura local. 

 
Descerramento da placa de 

reconhecimento pelo Prefeito Kabata 

(esq.) e Cônsul Geral Ishida (dir.) 

 

 
Vista externa do recém construído Posto 

de Saúde  

  

A cerimônia foi realizada no Posto de Saúde 

construído com recursos da cooperação 

econômica e reuniu o Prefeito do Município 

de Sete Barras, Ademir Kabata, o Secretário 

Municipal da Saúde, a Diretora do Centro 

Municipal de Saúde, autoridades e servidores 

municipais, além de membros da comunidade 

nipo-brasileira local, entre os quais o 

representante Endo da Associação Nipônica, 

e munícipes. Foram cerca de 70 pessoas 

presentes ao evento marcado com grande 

entusiasmo. 

 

O Prefeito destacou que a integração do Posto 

de Saúde com o Pronto-Socorro era um sonho 

acalentado por anos pela população e que 

estava muito grato por poder construir este 

Posto de Saúde, por meio da cooperação do 

governo japonês, na mesma área em que foi 

construído o Pronto-Socorro pela gestão 

anterior.  

 

Enfatizou ainda que, através do atendimento 

médico deste Posto de Saúde, procurará 

atingir os índices previstos, com a diminuição 

da mortalidade neonatal e redução dos casos 

de doenças endêmicas.  

 

Além das palavras do Prefeito, a cerimônia 

compôs-se de discursos do Cônsul Geral 

Ishida e do Representante da Associação 

Nipônica Endo, de descerramento da placa de 

reconhecimento e da apresentação das novas 

instalações do Posto de Saúde. 

 
 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  



Nome do Projeto: 
"Projeto de Construção de um Posto 

de Saúde do Município de Sete 

Barras" 

 

Nome da Organização: 
Prefeitura Municipal de Sete Barras 

 

Data da Assinatura do Contrato: 
13 de janeiro de 2004 

 

Valor máximo da doação: 
US$ 80.770 (Oitenta mil, setecentos 

e setenta dólares americanos) 

  

 
Palavras de congratulação proferidas 

pelo Cônsul Geral (à sua direita, o 

Prefeito) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A presente cooperação, objetivando a plenitude dos serviços médicos da 

região, foi destinada à área na qual o governo municipal mais esforços tem 

empenhado. A doação consistiu-se na construção de um Posto de Saúde, em 

substituição a outro que estava antigo e com espaço físico restrito, em 

contigüidade ao Pronto Socorro Municipal, promovendo um fortalecimento 

das funções de análises clínicas e a melhora da qualidade de diagnóstico, como 

resultado de um trabalho conjunto e reforçado com o Hospital. 

 

  

Através desta cooperação, cerca 

de 14 mil habitantes de Sete Barras 

serão beneficiados, esperando-se 

que haja um fortalecimento das 

orientações às gestantes, 

diminuição da taxa de mortalidade 

neonatal (*) e aprimoramento na 

eficácia dos diagnósticos médicos 

decorrente de um trabalho 

integrado com o Hospital. 

 

(*)Taxa de mortalidade em Sete 

Barras é de 17,79 para cada mil 

nascidos, superior à media do 

estado de São Paulo que é de 15,85 

/ 1.000.  
 

 

 


