
São Paulo, 31 de julho de 2020. 

NOTA PARA A IMPRENSA  
CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE SEGURANÇA HUMANA – APC 

Sobre a Assinatura do Contrato de Doação do Programa de Assistência a Projetos 
Comunitários e de Segurança Humana- APC, em prol do “Projeto de Aquisição de 

Ventiladores Mecânicos Pulmonares” 

No dia 28 de julho realizou-se a Assinatura do Contrato de Doação entre o Consulado Geral do 
Japão em São Paulo e a  Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz em prol do 
“Projeto de Aquisição de Ventiladores Mecânicos Pulmonares” do Programa de Assistência a 
Projetos Comunitários e de Segurança Humana- APC.  
 
Informações Básicas do Projeto 
Nome do projeto: Projeto de Aquisição de Ventiladores Mecânicos Pulmonares 
Nome da Entidade: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz 
Local de execução do projeto: Estado de SP, Município São Paulo 
Data de assinatura do contrato de doação: 28 de julho de 2020 
Valor total da doação: US$ 89.116  
Objeto doado: 4 Ventiladores Mecânicos Pulmonares 
 

1. A “Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz”, mantém um Hospital 
Privado vital para a região, o Hospital Santa Cruz, que tem concentrado todos os 
esforços para receber e tratar muitos pacientes com o novo coronavírus. 
 

2.  O Hospital Santa Cruz, atendendo a pedido do Município de São Paulo, aderiu ao 
compromisso  de auxiliar a rede pública no  tratamento de determinados pacientes de 
baixa renda com coronavírus que não possuem condições de receber  um tratamento 
médico em um hospital privado.  
 

3. Para apoiar o atendimento a tais pacientes, o Consulado Geral do Japão em São Paulo, 
que considera a doença infecciosa do novo coronavírus que está se espalhando 
rapidamente pelo mundo como uma crise à segurança humana, decidiu fornecer para 
o hospital a cooperação financeira de até US$ 89.116 para a compra de quatro 
ventiladores  mecânicos pulmonares. 
 

4. Com essa cooperação, esperamos que o maior número possível de pacientes com 
coronavírus possam receber serviços de saúde de alta qualidade e desta forma 
contribuirmos para a realização da segurança humana promovida pelo Japão. 

Maiores informações: 
Consulado Geral do Japão em São Paulo - Seção Econômica 
Fone: (11) 3254-0100 
E-mail: cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 


