
Doação das novas instalações do Hospital Santa Cruz 

  
A Cerimônia de Entrega de Doação das novas instalações hospitalares em prol do Hospital Santa Cruz foi realizada no 
dia 16 de junho, p.p., com a presença do Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão em São Paulo. 
 
O Hospital Santa Cruz, além de prestar atendimento médico à comunidade local, atende também a comunidade nipo-
brasileira e suas diversas entidades filantrópicas. O Contrato de Doação firmado com a Sociedade Brasileira e Japonesa 
de Beneficência Santa Cruz, mantenedora do Hospital Santa Cruz, foi assinado no dia 19 de novembro, p.p., cujo valor da 
doação foi de R$ 203.780,00 (Duzentos e três mil, setecentos e oitenta reais) 
 
A Cerimônia de Entrega deu-se início após o término do expediente administrativo do hospital, às 18:00. O Sr. Paulo 
Yokota, Presidente da Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz, e o Sr. 
Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral, oficializaram a doação com o corte da fita inaugural e o descerramento da placa 
comemorativa na entrada do prédio ampliado através desta cooperação econômica. 
 
Na sequência, no 1° andar do mesmo prédio, foram proferidos os discursos de saudações pelo Sr. Paulo Yokota, 
Presidente da Diretoria Executiva, que mencionou um aumento anual de 20% no quadro de associados do hospital, porém 
a implementação da reforma do hospital não seria viável devido a alta dos juros no mercado brasileiro e com uma pequena 
verba do governo brasileiro. Acrescentou ainda que nestas rigorosas circunstâncias, esta doação é objeto de profundo 
agradecimento e simboliza os laços de amizade entre Brasil e Japão. 
 
Em seguida, o Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral, prestou sua homenagem ao hospital pelo trabalho de atendimento 
médico à população em geral e também à comunidade nipo-brasileira. Finalizou suas palavras, fazendo votos de que esta 
ampliação proporcione uma crescente melhora na qualidade de atendimento do Hospital Santa Cruz, contribuindo para o 
atendimento médico hospitalar da comunidade local. 
 
A Cerimônia contou com a participação de mais de 100 pessoas reforçando a imagem de um hospital essencial à 
população local e à comunidade nipo-brasileira. 
  

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

 

Nome do Projeto: 

“Ampliação do Hospital Santa Cruz – Construção de Consultórios” 

 

Nome da Organização: 

Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz 

 

Data da Assinatura do Contrato: 

19 de novembro de 2001 

 

Valor máximo de doação: 

US$ 86.715 (Oitenta e seis mil, setecentos e quinze dólares norte 

americanos) 

 

Linhas Gerais do Projeto: 

O objeto da presente doação consiste na ampliação do hospital dotando-o 

de: consultórios para atendimento a pacientes de emergência, consultórios 

para orientação nutricional / dietética e psicológica, sala de espera, posto de 

enfermagem entre outros. 
 

  



 
As novas instalações construídas 

  

 
Descerramento da placa  

Sr. Paulo Yokota, Presidente da Diretoria Executiva (à esquerda),  
e o Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral (à direita) 

  

 
Palavras de Agradecimento - Sr. Paulo Yokota, Presidente da Diretoria Executiva 

 


