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São Paulo, 22 de março de 2016. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE  

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital Nipo-Brasileiro 

Assinatura de Contrato de Doação 

 

No dia 22 de março de 2016 (terça-feira), às 14 horas, ocorreu a cerimônia de 

assinatura de contrato de doação em prol da “Beneficência Nipo-Brasileira de São 

Paulo” (doravante Hospital Nipo-Brasileiro) contando com a participação do Diretor-

Presidente da entidade Sr. Yoshiharu Kikuchi e do Cônsul-Geral, Sr. Takahiro Nakamae. 

Esta doação faz parte da Assistência para Projetos Comunitários do Japão. 

 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Takahiro Nakamae: “Através do programa de Assistência a 

Projetos Comunitários e de Segurança Humana iremos cooperar na aquisição dos 

equipamentos médicos para este hospital. Durante a visita do Primeiro-Ministro 

Shinzo Abe ocorrido no mês de agosto de 2014, foi implementada a cooperação entre 

Japão e Brasil na área médica e de saúde com o propósito de beneficiar a comunidade 

nikkei. Homenageio a instituição pelas atividades prestadas desde há muitos anos até 

os dias atuais como hospital japonês. Ficarei feliz se através da cooperação econômica 

as atividades desta entidade forem desenvolvidas cada vez mais”. 

Diretor-Presidente Sr. Yoshiharu Kikuchi: “Externamos a nossa gratidão ao 

governo japonês. Através do trabalho com crianças carentes que moram na região, 

conquistamos a confiança da comunidade local. A aquisição de equipamentos médicos 

como o mamógrafo, contribuirá na agilidade para detectar o câncer de mama. 

Esforçaremos para que possamos contribuir ainda mais com a comunidade local 

através das nossas atividades médicas”.  

 

Fotos da Cerimônia 
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De esquerda para a direita: Superintendente Geral Dr. Walter Amauchi, Presidente da 

Comissão de Administração Sr. Akeo Yogui, Cônsul-Geral Sr. Takahiro Nakamae, 

Diretor-Presidente Yoshiharu Kikuchi, Secretário Geral Sr. Misao Adachi e 

Superintendente Administrativo e Financeiro Sr. Carlos Ozawa 

 

 

Detalhes da Doação 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital 

Nipo Brasileiro 

Nome da Organização Donatário: Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo 

Local do Projeto: São Paulo (SP) 

Valor da Doação: US$470.069,00 
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Linhas Gerais do Projeto 

O Hospital Nipo-Brasileiro foi fundado em 1988 e conta atualmente com 241 leitos e 
possui um corpo clínico com 1.458 médicos cadastrados. As equipes médicas deste 
hospital são profundos conhecedores na sua especialidade. 

No ano de 2014, foram realizadas 543.448 consultas médicas, 1.222.033 exames, 
16.412 internações e 15.005 cirurgias no hospital. Apesar dos números acima citados, 
alguns equipamentos médicos da entidade estão obsoletos e sendo assim, a entidade 
solicitou a compra de novos aparelhos médicos de última geração para serem 
utilizados nos tratamentos. 

Esta cooperação econômica do Japão possibilitará a compra de monitores beira de 
leito (4), monitores (3), monitor multiparamétrico (16) desfibrilador (1) e mamógrafo 
digital (1). O programa de Assistência Oficial para o Desenvolvimento desembolsará 
valor máximo de US$ 470.069,00. As aquisições destes equipamentos contribuirão 
para a realização de tratamentos mais avançados beneficiando a comunidade local. 
Todos os equipamentos médicos que serão doados são marcas japonesas. 
 

 

Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em São Paulo – Seção Econômica 

Fone: (11) 3254-0100 

cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp 


