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16 de maio de 2019 

 

 

APC – Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana 

 
 

Projeto para aquisição de um mamógrafo 
para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis 

 

O Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro realizará a cerimônia de entrega do “Projeto 

para aquisição de um mamógrafo para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Alpinópolis” selecionado pelo programa de Assistência a Projetos Comunitários de 

Segurança Humana do ano de 2018, com a conclusão do projeto. 

Informações sobre a Cerimônia 

Data: Sexta-feira, 24 de maio de 2019 às 10h00  

Local: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis 

            Rua José Jacinto Ribeiro, 310 – São Benedito – Alpinópolis – MG 

            

Participantes:    

Sr. Amauri Dias- Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis 

Sr. Yoshitaka Hoshino - Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro 

Atendimento à Imprensa  

Solicitamos aos interessados que entrem em contato com a cônsul Sachiko Yokota até 

quarta-feira,  22 de maio de 2019 às 12h00 

*Importante: Em caso de requerimento de entrevistas, solicitamos que informem a(s) 

pessoa(s) a ser(em) entrevistada(s).  

 

 

 

 

 
 
 
 

Contato:   Cônsul Sachiko Yokota 
Seção Econômica  
Consulado Geral do Japão no RJ 
Tel: (21) 3461-9595 ramal 214 

sachiko.yokota@mofa.go.jp 
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1. APC - Assistência a Projetos Comunitários e Segurança Humana 

 

A APC – Assistência a Projetos Comunitários e Segurança Humana é um programa de 

pequeno porte e não reembolsável. Tem como propósito apoiar o acesso às necessidades 

básicas do ser humano e à sua segurança. Atualmente, o governo do Japão apoia as ações 

de ONGs locais, instituições educacionais e governamentais atuantes nessas áreas em 

cerca de 140 países com uma ajuda financeira em torno de 9 bilhões de yen japonês. O 

programa oferece ajuda financeira para a aquisição de equipamentos médicos, para a 

reforma de instalações educacionais, entre outras, através do Consulado Geral do Japão no 

Rio de Janeiro. Para obter mais informações sobre o programa e sobre projetos já 

contemplados, veja os links: 

 

https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/cooperacao/procedimento.htm 

http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/apc.html 

 

2. “Projeto para aquisição de aparelhos de raio-X fixo e analisador de 

íons para a Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 

 

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis é um hospital geral há 50 anos. 

Alpinópolis, município do sudoeste de Minas Gerais, está localizado a 343 km de Belo 

Horizonte e tem cerca de 20.000 habitantes. Esta instituição oferece atendimento médico a 

cerca de 90.000 (noventa mil) habitantes,  que é a população dos quatro municípios 

adjacentes. 

A assistência financeira oferecida pelo governo do Japão permitirá a aquisição de um 

mamógrafo, propiciando uma melhoria dos serviços oferecidos pelo hospital, contribuindo 

para se obter o diagnóstico precoce de câncer de mama, um dos maiores benefícios da 

mamografia. Alguns estudos científicos já comprovaram que o uso da mamografia em 

programas de rastreamento do câncer de mama diminui em até 36% a taxa de mortalidade. 

Organização beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis 

Projeto: Aquisição de um mamógrafo 

Valor do projeto: US$ 51.506,85 (cinquenta e um mil, quinhentos e seis dólares e oitenta e 

cinco centavos) 
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