
Projeto de Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 

  
No dia 11 de Dezembro, p.p., realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação, através do Programa de “Assistência para 
Projetos Comunitários”, concedido pelo Governo do Japão a favor do Posto de Saúde Deodato Wertheimer, da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes. A presente doação destinou-se à aquisição de equipamentos para o Laboratório de Análises 
Clínicas. 

A Cerimônia contou com as ilustres presenças do Sr. Junji Abe, Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes, Sr. Pedro Hideaki 
Nomura, Representante da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Dr. José de Moura Campos Neto, Secretário de 
Saúde de Mogi das Cruzes e colaboradores, Dr. Seigo Tsuzuki, Ex-Ministro da Saúde, representantes da colônia nipo-
brasileira e também da população em geral, reunindo mais de 200 pessoas. 

A Cerimônia de Entrega de Doação foi marcada pelos discursos das autoridades presentes, além da belíssima 
interpretação de uma música por uma menina nipo-brasileira, transformando a Cerimônia num momento de agradável 
alegria. 

Após o término dos discursos, o Prefeito Abe e o Cônsul Geral Akasaka efetuaram o corte da fita inaugural do Laboratório 
e o liberando para a visitação aos participantes do evento. 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: 
“Projeto de Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura Municipal de 

Mogi das Cruzes” 

Nome da Organização: 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 

Data da Assinatura do Contrato: 
27 de Dezembro de 2001 

Valor máximo da doação: 
US$ 77,115 (Setenta e sete mil, cento e quinze dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A presente doação destinou-se à aquisição de uma parte dos equipamentos 

para o Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura Municipal de Mogi das 

Cruzes (Equipamentos de Automação para Exames Bioquímicos e Análises 

de Hemograma, Balanças Eletrônicas de Precisão, Purificadores de Água, 

Equipamentos de Informática entre outros). O novo projeto da cidade de 

Mogi das Cruzes consiste em análise clínica de amostras de sangue, urina, 

fezes etc colhidas nos diversos Postos de Saúde, recolhidas pelas Viaturas 

Especiais do Laboratório e encaminhadas ao Laboratório do Município, 

instalado no “Posto de Saúde Deodato Wertheimer”. O resultado 

informatizado do exame efetuado é, por fim, remetido ao Posto de Saúde 

requerente da análise. 

Há uma grande expectativa que, com a implantação deste novo sistema, haja 

maior agilidade na análise clínica, possibilitando um melhor diagnóstico da 

doença e da forma de tratamento dos pacientes, assim como uma 

incrementação nas funções dos Postos de Saúde. 
 

  



 
Cerimônia de Entrega de Doação 

  

 
Descerramento da Placa Inaugural ( da esquerda para a direita): Sra. Elza Abe, Primeira Dama de  
Mogi das Cruzes, Sr. Junji Abe, Prefeito de Mogi das Cruzes, Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral, 

e Sr. José de Moura Campos Neto, Secretário Municipal de Saúde 
  



 
Equipamento doado – destinado a análises clínicas 

  

 
Visita às instalações do Laboratório 

 


