
Projeto de Aquisição de Equipamentos Oftalmológicos para a Santa Casa de Cardoso 
  
A Cerimônia de Entrega de Doação para a Santa Casa de Cardoso, localizada na cidade de Cardoso (SP), através do 
Programa de Assistência para Projetos Comunitários do Japão, ocorreu-se no dia 17 de Dezembro p.p., contando com as 
presenças do Sr. José da Silva Guedes, Secretário do Estado da Saúde, Sr. João da Brahma de Oliveira da Silva, Prefeito 
do Município de Cardoso, Sr. Mário José Ferreira de Souza Leal, Provedor da Santa Casa de Cardoso, e do Sr. Soichi 
Sato, Cônsul Geral Adjunto do Japão em São Paulo. 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: 
“Projeto de Aquisição de Equipamentos Oftalmológicos da Santa Casa de 

Cardoso” 

Nome da Organização: 
Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso 

Data da Assinatura do Contrato: 
5 de Novembro de 2002 

Valor máximo da doação: US$ 53.440 (Cinqüenta e três mil, quatrocentos 

e quarenta dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto:  

A Santa Casa de Cardoso é um hospital filantrópico localizado na cidade de 

Cardoso ao norte do estado de São Paulo. Sendo o único hospital que faz 

atendimento oftalmológico na região, recebe pacientes vindos de cerca de 50 

cidades próximas. 

Recentemente, tem registrado um aumento nos casos de Retinopatia 

Diabética (a perda da visão vinculada à Diabetes) e, para evitá-la, faz-se um 

diagnóstico precoce e um tratamento preventivo. A presente doação, cujo 

valor máximo foi de US$ 53.440 (Cinqüenta e três mil, quatrocentos e 

quarenta dólares norte-americanos), destinou-se à aquisição de equipamentos 

oftalmológicos para tratamento a laser, beneficiando cerca de 500 mil 

pessoas da cidade de Cardoso e região que não mais precisarão deslocar-se 

até o município de São José do Rio Preto para receber este tratamento. 
 

  



 
Discurso do Cônsul Geral Adjunto, Sr. Sato 

  

 
Equipamento a laser para diagnóstico e tratamento oftalmológico doado pelo Japão 

 


