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 São Paulo, 17 de maio de 2021. 

Nota à imprensa 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PARA PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA – APC 

Estado de São Paulo 

Cerimônia de Inauguração Oficial da Doação em prol do “Projeto de Aquisição de 
Ventiladores Mecânicos Pulmonares para a Sociedade Brasileira e Japonesa de 
Beneficência Santa Cruz” 
 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 
No dia 13 de maio (terça-feira), às 10 horas, juntamente com a Cerimônia em 

Comemoração ao 82º Aniversário de Fundação do Hospital Japonês Santa Cruz foi 

realizada a Inauguração Oficial da Doação pelo Programa de Assistência do Japão à 

Projetos Comunitários e de Segurança Humana em prol do “Projeto de Aquisição de 

Ventiladores Mecânicos Pulmonares para a Sociedade Brasileira e Japonesa de 

Beneficência Santa Cruz”  

Na Cerimônia, o Presidente do Conselho Deliberativo do hospital, sr. Renato Ishikawa 

expressou que a doação dos ventiladores pulmonares, através da cooperação 

econômica do governo japonês para a segurança humana, e o subsídio, através da JICA,  

para a instalação do Centro Oncológico, constituem a confirmação dos fortes laços que 

unem os dois países. E a alteração do nome do hospital para Hospital Japonês Santa 

Cruz, transmite o enaltecimento a origem japonesa do hospital e o comprometimento 

a continuidade do atendimento humanizado, sua marca registrada, e a conservação do 

espírito da hospitalidade japonesa “Omotenashi” em seus serviços. 

O Presidente do hospital, Sr. Mario Sato manifestou a sua gratidão ao governo japonês 

e a JICA que com as doações elevaram a qualidade do atendimento médico do hospital 

e que apesar das dificuldades causadas pela pandemia o hospital se encontra 

progredindo constantemente e que continuarão a trabalhar com muita energia para se 

tornarem um dos melhores hospitais do Brasil. 

Em resposta o Cônsul Geral do Japão, Ryosuke Kuwana, expressou estar muito 
satisfeito que os ventiladores pulmonares já estão salvando a vida de muitos pacientes 
e reiterou o seu agradecimento e respeito aos médicos, enfermeiros e colaboradores 
que dia e noite se dedicam a socorrer vidas, acrescentando que juntos superaremos 
esta difícil situação da pandemia. 
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Informações Básicas do Projeto 
Nome do projeto: “Projeto de Aquisição de Ventiladores Mecânicos Pulmonares para a 
Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz” 
Nome da Entidade: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz 
(Hospital Japonês Santa Cruz) 
Local de execução do projeto: Estado de SP, Município de São Paulo 

Data de assinatura do contrato de doação: 28 de julho de 2020 
Valor total da doação: USD89.116 
Objeto doado: 4 ventiladores mecânicos pulmonares 

Linhas Gerais do Projeto 

1. A “Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz”, mantém um Hospital 

Privado vital para a região, o Hospital Japonês Santa Cruz, que tem concentrado todos 

os esforços para receber e tratar muitos pacientes com o novo coronavírus. 

 

2.  O Hospital Japonês 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 se espalhou 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 de baixa 
renda 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 
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Imagem da Cerimônia 

 

Da esquerda para a direita:  

Presidente Mario Sato, Superintendente Geral Marcelo Tsuji, Presidente do Conselho 

Deliberativo Renato Ishikawa, Cônsul Geral do Japão em São Paulo Ryosuke Kuwana e 

Médico Intensivista Coordenador, Sérgio Sônego Fernandes  


