
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOVERNO JAPONÊS REALIZA A ENTREGA OFICIAL DE APARELHO DE 
VIDEOLAPAROSCOPIA À SANTA CASA DE BANDEIRANTES (PR) 

 

 

No dia 17 de outubro de 2014, a Associação Hospitalar Beneficente de 

Bandeirantes, mantenedora da Santa Casa de Bandeirantes (PR), realizou a 

cerimônia oficial de entrega de um aparelho de vídeo laparoscopia adquirido 

através do Programa de Assistência aos Projetos Comunitários (APC) do Governo 

Japonês, que fez uma doação no valor de US$87.837,00 (R$207.225,05) para a 

execução do “Projeto de Aquisição de Conjunto de Videolaparoscopia”. Participaram 

da cerimônia o Cônsul do Geral do Japão em Curitiba Toshio Ikeda, Provedora da 

entidade Carlota Rensi Meneghel, o Administrador da Santa Casa João Carlos 

Ferreira, o Diretor Técnico Valter Giovanni, o Deputado Estadual Teruo Kato, o Vice-

Prefeito de Bandeirantes Romeu Furlan, o Presidente da ACEB Kunio Ochiai, 

representantes da Santa Casa e convidados, totalizando aproximadamente 40 

pessoas. 

 

A Santa Casa de Bandeirantes, fundada em 1946 e administrada pela 

Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes, é referência no atendimento 

hospitalar à comunidade local e municípios vizinhos. Realizava aproximadamente 

1000 cirurgias por ano, mas mesmo assim, não conseguia atender toda a demanda 

de pacientes provenientes, principalmente, da população mais carente. O fato da 

aquisição do aparelho de videolaparoscopia permitir um aumento quantitativo e 

qualitativo no atendimento, e também as dificuldades financeiras apresentadas pelo 

Hospital para adquirir o aparelho, motivaram a contemplação deste projeto através 

do Programa APC do governo japonês, buscando melhorias no serviço médico 

prestados à população local. 

  

Em seu discurso, o Diretor Técnico Valter Giovanni agradeceu em nome do 

corpo clínico e funcionários do Hospital e citou que o aparelho é muito importante 

não só para a Santa Casa, como também para toda a região. 

 

Em seguida, a Provedora Carlota Rensi Meneghel expressou o sentimento 

de gratidão ao Governo Japonês, representado pelo Cônsul Geral Toshio Ikeda, e ao 

Deputado Estadual Teruo Kato, que intercedeu o projeto. Citou a necessidade de 



equipamentos adequados para obter resultados favoráveis nos tratamentos, e que o 

aparelho adquirido irá contribuir muito, diminuindo o sofrimento dos pacientes.  

 

O Deputado Estadual Teruo Kato parabenizou a conquista do Hospital e da 

população de Bandeirantes, e agradeceu ao Governo Japonês, que tem 

contemplado vários municípios com projetos da mesma natureza. 

 

O Cônsul Geral Toshio Ikeda manifestou a satisfação em poder participar 

da cerimônia de doação do aparelho de videolaparoscopia à Santa Casa de 

Bandeirantes e, em nome do Governo e do povo japonês, expressou o desejo de 

que este aparelho adquirido através deste Programa seja bem aproveitado, 

resultando em grandes melhorias no atendimento médico à população e que 

contribua também, para fortalecer as relações de amizade entre os dois países. 

 

O Programa APC, que viabilizou a presente doação, objetiva assistir ao 

desenvolvimento social dos países em processo de crescimento, através de ações 

em educação básica, formação profissional, saúde e ação social, e tem como fonte 

de recursos, as contribuições tributárias do povo japonês. O Consulado Geral do 

Japão em Curitiba tem como visão institucional, promover o desenvolvimento social 

dos estados do Paraná e Santa Catarina, através dos Programas de Assistência a 

Projetos Comunitários de Segurança Humana. 

 

 Maiores informações: 

Consulado Geral do Japão em Curitiba 

Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana 

Tel.: (41) 3322-4919 

Email: cgjapc@c1.mofa.go.jp 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamento de videolaparoscopia doado Cônsul Geral Ikeda fazendo uso da palavra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(da esquerda) Administrador João Carlos Ferreira, Presidente da ACEB Kunio Ochiai, Vice Prefeito 
Romeu Furlan, Deputado Teruo Kato, Provedora Carlota Rensi Meneghel, Cônsul Geral Toshio 

Ikeda e Consulesa Akemi Ikeda  


