Cerimônia de Entrega Oficial de Doação
“Projeto de Aquisição de Mamógrafo para o Ambulatório Médico da Entidade
Filantrópica de São Paulo”

No dia 18 de novembro de 2010, no bairro da
Liberdade em São Paulo (SP), foi celebrada a
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol da
Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, através
do Programa de Assistência a Projetos
Comunitários e de Segurança Humana (APC) do
Governo Japonês. Contou com a participação de
Ignacio Moriguchi, presidente, e de Kazuaki Obe,
Cônsul Geral, entre outros, totalizando cerca de 20
convidados.
Após o descerramento da placa de cooperação e
da vistoria do equipamento doado, o presidente
Igncio Moriguchi discursou “A entrega oficial do
mamógrafo no dia de hoje representa para a nossa
entidade
uma
data
memorável.
Fico
profundamente agradecido pelo Governo Japonês
reconhecer o nosso trabalho social. Utilizaremos
este aparelho doado com eficácia e empenhar-nosemos para a detecção precoce do câncer da mama
e, assim, alcançar resultados significativos.”
Em seu pronunciamento, o Cônsul Geral Obe
proferiu palavras de felicitação: “Com esta
cooperação não reembolsável do Japão, foi
adquirido um mamógrafo. Quando mais pessoas
forem diagnosticadas precocemente, elas poderão
manter uma boa saúde e seguir o curso de suas
vidas com esperança. Acredito que foi uma
cooperação de grande importância. Espero que
este mamógrafo seja utilizado eficazmente
trazendo resultados expressivos.“

Cônsul Geral Obe afixando o selo de cooperação no
Mamógrafo
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO
Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Mamógrafo para o Ambulatório Médico da Entidade
Filantrópica de São Paulo
Nome da Entidade: Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo
Local do Projeto: São Paulo - SP
Data da Assinatura de Contrato: 14 de julho de 2010
Valor da Doação: R$115,000.00 aproximadamente
Linhas Gerais do Projeto: A Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo foi fundada em 1959 no
intuito de prestar atendimento médico e assistência social aos imigrantes do pós-guerra.
Atualmente, administra 8 instituições: Hospital Geral (Hospital Nipo-Brasileiro), Ambulatório
Médico, Instituições de Longa Permanência para Idosos (Casa de Reabilitação Social em Santos,
Recanto de Repouso Sakura Home e Casa de Repouso Suzano (Ipelândia Home), Instituição de
Longa Permanência para Idosos Dependentes (Casa de Repouso Akebono), Centro de
Reabilitação Psicossocial (Yassuragui Home), Centro de Ação Social voltado para jovens e idosos
(Unidade Amami), oferecendo descontos àqueles com dificuldade econômica.
Desde 1962, o Ambulatório Médico, anteriormente sediado nas instalações da Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa, na Liberdade, oferece atendimento médico e exames, além da
realização de diversas campanhas de prevenção à saúde com desconto. Promove também um
programa que oferece check-up gratuito a idosos acima de 60 anos, contribuindo para a
manutenção da saúde dos paulistanos. Visando a ampliação de seus serviços, em março de 2010,
deu início ao atendimento no Centro de Ação Social Enkyo, sede recém construída, onde
funcionam o escritório da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, o setor de assistência social
e o ambulatório.
De acordo com dados de 1990, no Brasil o percentual para novos casos de câncer de mama
chega a 56%, ao passo que no Japão gira em torno de 15% ao ano, representando uma
probabilidade 3,7 vezes maior do que no Japão. Outrossim, o câncer de mama é considerado
uma das mais incidentes causas de mortalidade entre as mulheres, requerendo urgente atenção
para este atendimento médico. Porém o equipamento utilizado pelo ambulatório médico fora
fabricado há mais de 20 anos e apresentava baixa resolução de imagem, entre outros
inconvenientes, impossibilitando um diagnóstico apropriado.
Itens da Doação: Mamógrafo
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