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41 ANOS DO BAIRRO ORIENTAL

Se é verdade que a vida começa aos 40, o bairro da Liberdade está apenas engatinhando. Ao completar seu 41º aniversário, o bairro está cada vez mais
oriental. Reflexo de um país multirracial e multicultural, a Liberdade revela sua miscigenação em cada esquina. E para celebrar o Convênio Cidade-Irmã São
Paulo-Osaka, a Associação Paulista de Relações Internacionais, em parceria com a Subprefeitura da Sé, SP Turis, Prefeitura de São Paulo, Associação
Brasileira dos Coreanos e Grupo Nippak, promove uma grande festa aberta ao público nos dias 11 e 12 de setembro. Confira a programação:

2º FESTIVAL DA LIBERDADE – PROGRAMAÇÃO

SÁBADO - 11 de setembro de 2010

Início F im Duração Atração Grupo

12h00 12h20 0h20 Cerimônia Religiosa Cerimônia de Abertura

12h20 13h20 1h00 Discurso de autoridades Discurso de autoridades

13h20 13h30 0h10 Taikô Ryuusei Taikô

13h30 13h35 0h05 Dança Hangul Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

13h40 13h50 0h10 Dança B-boy Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

13h50 14h00 0h07 Cantora Jing Young Park Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

14h10 15h10 1h00 Banda de Jazz  

15h20 15h30 0h10 Taikô Ryuusei Taikô

15h30 15h37 0h07 Dança Lain Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

15h40 15h50 0h10 Coral Folclórico Coreano com as Mães Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

15h50 16h00 0h10 Tae Kwon Do Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

16h00 16h05 0h05 Cantor Sung Choi Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

16h20 16h50 0h30 Karatê Kyokushin Karatê Kyokushin

16h50 16h55 0h05 Cantor Jung Hun Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

16h55 17h05 0h10 Odori Suzana Goto

17h05 17h25 0h20 Leão Chinês e Dragão Chinês  

17h40 18h40 1h00 Banda de J-Rock - X-Rated X-Rated

19h00 19h10 0h10 Taikô Ryuusei Taikô

19h10 20h10 1h00 Diversos  

DOMINGO - 12 de setembro de 2010
11h00 12h00 1h00 Grupo Zarabatana Sesc Carmo – Grupo Zarabatana

13h00 14h00 1h00 Los Negros Brujos se Divierten Los Negros Brujos se Divierten

14h20 14h40 0h20 Demonstração de Karatê Karatê Goju-kai

14h40 14h50 0h10 Dança B-boy Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

14h50 15h00 0h10 Coral Folclórico Coreano com as Mães Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

15h00 15h50 0h50 Teatro Kurô Grupo Hokage

16h10 16h30 0h20 Taikô Shinkyo Taikô

16h30 16h35 0h05 Dança Lain Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

16h35 16h40 0h05 Cantora Jing Young Park Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

16h40 16h45 0h05 Dança Hangul Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

17h00 17h20 0h20 Taikô Shinkyo Taikô

17h20 17h25 0h05 Cantor Jung Hun Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

17h25 17h40 0h15 Tae Kwon Do Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

17h40 17h45 0h05 Cantor Sung Choi Associação Brasileira dos Coreanos – ABC

17h45 18h45 1h00 Banda de Animê songs e J-rock Banda Gaijin Sentai

19h00 19h20 0h20 Matsuri Dance e Taikô Grupo Smile

* A programação poderá ser alterada sem aviso prévio

ARQUIVO
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Gastronomia oriental tradicional e moderna vão
movimentar a 2ª edição do Festival da Liberdade

Aparceria com a Asso-
ciação Brasileira dos
Coreanos (ABC) é

uma das principais novidades
do 2º Festival da Liberdade
que acontecerá nos dias 11 e
12 de setembro, na Praça da
Liberdade, no bairro oriental da
Liberdade, região central de
São Paulo. O evento que visa
comemorar o Convênio Cida-
des-Irmãs São Paulo Osaka e
a reurbanização que transfor-
mou o bairro em um dos prin-
cipais pontos turísticos de São
Paulo, é organizado pela As-
sociação Paulista de Relações
Internacionais – APRI, em
parceria com a Subprefeitura
da Sé, SPTuris, Prefeitura de
São Paulo e o Grupo Nippak.
A participação da ABC pela
primeira vez no evento será
essencial para fortalecer ain-
da mais a integração entre os
representantes das principais
comunidades orientais presen-
tes na região da Liberdade,
como os japoneses, chineses e
coreanos.

A proposta de acordo com
um dos organizadores do fes-
tival é realizar outros eventos
com a reunião e participação
desses três povos e suas cul-
turas diferentes, o que garan-
tirá o conseqüente sucesso do
bairro. Outra idéia será convi-
dar a comunidade portuguesa
para participar do evento em
2011. Além dos turistas e visi-
tantes, a Liberdade tem se
transformado em palco de
manifestações culturais como
as futuras inaugurações do
Museu Mabe e do Café Kohii.
Este ano o festival também
conta com o apoio de empre-
sas como a Emirates Airlines
e o Arroz Momiji (Camil Ali-
mentos), além de instituições

comunidade chinesa passou a
realizar a Comemoração do
Ano Novo Chinês em 2006,
trazendo o brilho e as cores
desta milenar cultura para o
bairro que se torna a cada dia
mais oriental.

Gastronomia – A tradicional
e diversificada gastronomia ori-
ental não poderia deixar de
marcar presença no festival,
quando se fala na comida dos
três países do Leste asiático,
logo se pensa no habitual barco
de sushis ou no conhecidíssimo
yakissoba, correto? Bem, para
quem combina essa idéia um
tanto quanto limitada da culiná-
ria oriental, o 2º festival será um
prato cheio de outras opções.
A edição deste ano atrairá o
público pela boca. Serão 22
barracas com comidas típicas,
desde as do assíduo yakissoba
do Cheng, da gyoza (famoso
pastel chinês), da Liberdade da
família Nakamura, até pratos
mais exóticos como o tempurá
gigante – massa com legumes
e camarão fritos, que chegam
a medir mais de 25 centímetros
de diâmetro.

Evento promove plantio de
árvores para compensar emissão

de dióxido de carbono
Pela primeira vez em um evento realizado na Praça

da Liberdade, a Associação Paulista de Relações Inter-
nacionais (Apri), em parceria com a Subprefeitura da
Sé, SPTuris, Prefeitura de São Paulo, Associação Brasi-
leira dos Coreanos e o Grupo Nippak, promove o plan-
tio de 150 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica
no Parque Ecológico do Tietê. A iniciativa tem como
objetivo compensar a emissão de dióxido de carbono.
Segundo o presidente da Apri, Luis Hanada, a medida
visa criar uma relação mais saudável entre a comunida-
de e as questões do meio ambiente.

Também fará parte da feira
a barraca de Gyudon (arroz
coberto por finas fatias de car-
ne, servidos em tigela típica ja-
ponesa), asa de frango assada
com molho de gengibre e o tem-
purá de sorvete, que nada mais
é do que uma bola de sorvete
envolvida numa massa leve e
frita sob imersão. Afora isso, os
amantes da culinária oriental
têm mais um motivo para visi-
tar o festival. Quatro outras
barracas de comida coreana,
pouco conhecida da maioria dos
brasileiros também estarão pre-
sentes. A ABC do bairro do
Cambuci oferecerá ao público
o tradicional churrasco Bulgogi,
a salsicha Hadog no espeto
envolvida em massa levemen-
te doce e a batata Furacão,
uma batata frita inteira, corta-
da em formato de espiral que
promete ser uma febre entre os
mais jovens. Para quem não é
muito adepto dos pratos da gas-
tronomia oriental, haverá bar-
racas de lanches de pernil e
calabresa preparados na hora,
doces caseiros, pastéis e chur-
rasquinho.

(Afonso José de Sousa)

como o Serviço Social do Co-
mércio (SESC-SP), que atra-
vés da unidade da Rua do
Carmo, vai trazer o Grupo
Zarabatana para uma partici-
pação especial na festa.

Para quem gosta e se inte-
ressa pelos shows das três cul-
turas orientais, várias atrações
estão programadas nos dois
dias do festival, como a apre-
sentação de diversos artistas
das comunidades em um palco
instalado na Praça da Liberda-
de, proporcionando à festa uma
integração entre as culturas de
grande repercussão. O grupo
Ryusei Taiko abrirá as festivi-
dades no dia 11, seguido pela
dança Hangul e a cantora co-
reana Jing Young Park. Vários
grupos culturais vão se interca-
lar entre outras atrações, um
dos destaques será a apresen-
tação do Leão Chinês que tra-

rá um pouco da magia e beleza
do kung fu chinês.

No domingo a festividade
será aberta pela banda “Los
Negros Brujos se Divierten”
trazendo clássicos do pop rock
internacional, em seguida será
a vez do Coral Folclórico
Coreano e do teatro Kurô do
Grupo Hokkage. Bem como do
Grupo Shinkyo Taiko, das apre-
sentações de dança Rain e
Hangul e dos cantores corea-
nos Jing Young Park, Jung Hun
e Sung Choi, que prometem
encantar o público. As expres-
sões culturais serão finalizadas
pela Banda Gaijin Sentai e o
divertido Matsuri Dance do
Grupo Smile, que vão animar
o público visitante.

A expectativa é que o fes-
tival atraia até 60 mil pessoas,
para isso os organizadores es-
tão se esforçando para garan-

tir conforto e segurança para
o público que pretende presti-
giar a festa. Organizado pela
primeira vez em 2009 o Festi-
val da Liberdade contou com
a presença de várias autorida-
des do Brasil, do Japão e de
um público estimado em 50 mil
pessoas; na ocasião o bairro foi
presenteado pela Prefeitura de
Osaka com o “Sino do Amor”,
réplica do sino Mio Tsukushino
Kane, que deve ser instalado
ainda este ano na Praça da
Liberdade.

Atualmente a Liberdade é
palco de manifestações cultu-
rais, com a realização anual de
diversos eventos de origem ja-
ponesa como o Hana Matsuri
(Festival das Flores e Nasci-
mento de Buda), e o Tanabata
Matsuri – Festival das Estre-
las e Toyo Matsuri, conhecido
como Festival Oriental. Já a
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Em 2009, festa dos 40 anos reuniu diversas autoridades, incluindo uma comitiva de Osaka
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A História do Bairro da Liberdade

Obairro da Liberdade
começou a atrair os
primeiros imigrantes

japoneses graças à sua boa
localização e ao custo relati-
vamente baixo de suas acomo-
dações. Logo vieram algumas
empresas, hotéis e restauran-
tes japoneses. Em 1915, foi
fundada no bairro a primeira
escola de idioma japonês de
São Paulo, e nas décadas se-
guintes, outras escolas, algu-
mas em regime de internato,
se instalaram na região.

O grande marco “japonês”
da Liberdade, entretanto, foi a
fundação do Cine Niterói, a
primeira casa que exibia exclu-
sivamente filmes japoneses,
em 1953. Depois, novos co-
merciantes e prestadores de
serviços vieram reforçar a ca-
racterística japonesa do bairro
da Liberdade.

Conscientes da responsabi-
lidade de manter viva a cultu-
ra oriental no bairro, os comer-
ciantes se uniram e fundaram
a Associação de Confraterni-
zação dos Lojistas do Bairro
da Liberdade, em 1965, tendo
na presidência, o empresário
Yoshikazu Tanaka, do Cine
Niterói.

O primeiro trabalho da
nova entidade foi organizar um
Undoukai, gincana poliesporti-
va, como forma de agradeci-
mento aos clientes que
prestigiavam o comércio local.
O evento foi realizado em
1965, na sede do Nippon
Country Club, em Arujá, alcan-
çando sucesso total, o que
motivou a diretoria a repetir o
evento nos anos seguintes.

O então prefeito Paulo
Salim Maluf pediu aos comer-
ciantes que o bairro da Liber-
dade se transformasse para
que pudesse ser chamado de

Oriental, e assim, em 1969 foi
realizado o primeiro Toyo Ma-
tsuri, Festival Oriental, na Pra-
ça da Liberdade.

No ano seguinte, o viaduto
da Rua Galvão Bueno é bati-
zado como Viaduto Osaka,
como parte do intercâmbio
entre São Paulo e Osaka, que
se tornariam cidades-irmãs no
ano seguinte. Em dezembro de
1970, o vice-presidente da As-
sociação de Confraternização
dos Lojistas do Bairro da Li-
berdade, Tsuyoshi Mizumoto,
trouxe mil galhos de pés de
salgueiro do Japão para enfei-
tar a Rua Galvão Bueno como
decoração do fim de ano.

Em 1973 foi iniciada a
construção do jardim japonês,
e as principais ruas do bairro

“Pai do Bairro Oriental”,
Randolpho Marques Lobato

idealizou o projeto em 3 minutos
Idealizador

do Bairro Ori-
ental, o jornalis-
ta Randolpho
Marques Loba-
to, de 74 anos,
é só elogios
quando o assun-
to é a revitaliza-
ção da Liberda-
de e adjacênci-
as. “Tendo em
vista a degra-
dação que atin-
giu o centro de São Paulo, o
processo de recuperação deve
ser feito paulatinamente. Na
minha opinião, quando passo
pela Liberdade e vejo os mar-
cos rabiscados, mau cheiro e
lixo amontoado, a sensação
que dá é que faltou gerência
em todos os aspectos. Falta-
ram líderes. Líderes não no
sentido de grupos, mas líderes
que se entendam. É necessá-
rio somar as instituições para
formar uma espécie de gerên-
cia como ocorreu durante o
processo de criação do bairro,
quando eu era o coordenador,
o [Tsuyoshi] Mizumoto o ope-
racional e o Victor Davi era o
administrador regional, o que
hoje corresponde ao subprefei-
to”, explica o jornalista, que
atualmente preside a Associa-
ção Brasileira de Ecologia,
Prevenção a Poluição e de
Defesa Civil (Abeppolar) –  a
Organização Não Governa-
mental (ONG) ambiental mais
antiga do Brasil

Lobato, que embarcou nes-
ta quinta-feira (9) para Van-
couver, no Canadá, onde che-
fiará a delegação brasileira no
15º Congresso Mundial da
IUAPPA (International Union
of Air Pollution Prevention and
Environmental Protection
Associations), a mais impor-
tante instituição científica e
tecnológica do setor que ope-
ra em 50 países, em cinco con-
tinentes, fala com autoridade
no assunto.

Coincidência ou não, o que
o motivou a idealizar o Bairro
Oriental foi o de revitalizar um
dos mais antigos e importantes
bairros de São Paulo, aprovei-
tando as características orien-
tais que a comunidade (especi-
almente a de origem japonesa)
estava implantando em 1969.
“Transmiti para o então secre-
tário municipal de Turismo de
São Paulo Marcio Papa na ges-
tão do Prefeito Paulo Maluf, que
a Liberdade estava degradada
e que deveria ser revitalizada
através de um projeto urbanís-
tico o qual poderia torná-la um

grande centro de atração turís-
tica”, conta, lembrando que es-
boçou o projeto em apenas três
minutos.

Admiração – “A história do
Bairro Oriental é muito bonita
porque o projeto foi feito com
carinho e envolve amizades”,
afirma o jornalista, acrescen-
tando que jamais enfrentou
preconceito pelo fato de o au-
tor do projeto ser um não des-
cendente de japoneses. “Ao
contrário, quando o Tsuyoshi
Mizumoto convocou uma reu-
nião para que pudéssemos
apresentar o projeto, disse que
o exemplo deveria partir dos
lojistas, que deveriam pintar as
fachadas de seus estabeleci-
mentos. Todos obedeceram,
nunca houve qualquer crítica.
O entrosamento foi espetacu-
lar”, explica Lobato, afirman-
do que “nunca ganhei nada de
ninguém”. “Sempre tive uma
admiração especial pela comu-
nidade japonesa”, destaca o
jornalista, lembrando que suge-
riu o nome “Bairro Oriental”
porque a presença das três co-
munidades – japonesa, chine-
sa e coreana – já era bastante
forte no bairro.

Na visão de Randolpho Lo-
bato o bairro Oriental transfor-
mou a Liberdade em um dos
mais importantes centros turís-
ticos e de negócios de São Pau-
lo e do Brasil. O jornalista afir-
ma que o bairro da Liberdade
é hoje um dos principais car-
tões postais de São Paulo e do
Brasil graças a sociedade mul-
tirracial formada no Estado. Ele
nunca morou ou teve qualquer
negócio no bairro ou na região,
realizou essa importante obra
por respeito a brasilidade dos
moradores. Segundo ele, “é
dever dos integrantes da comu-
nidade preservar esse patrimô-
nio histórico e cultural da me-
trópole”. “Compete ao poder
público e a população manter a
Liberdade no rol de bairro bem
cuidado em todos os sentidos”,
destaca Lobato.

(Aldo Shiguti)

Paulo Mizumoto e Randolpho Lobato

ARQUIVO / JORNAL NIPPAK

recebem as lanternas
“suzuranto”. Os empresários
do bairro fundam a União dos
Amigos do Comércio e Indús-
tria da Liberdade, sob o co-
mando de Tsuyoshi Mizumo-
to. Naquele ano, Liberdade
venceu o concurso de decora-
ção de Natal promovido pela
Prefeitura de São Paulo.

No dia 28 de janeiro de
1974 a União dos Amigos pas-
sa a se chamar Associação
dos Lojistas da Liberdade, com
objetivos mais amplos, continu-
ando sob o comando de
Tsuyoshi Mizumoto. Em 1975
foi inaugurada a estação Liber-
dade do Metrô, e a Praça pas-
sou a sediar a Feira Oriental
aos domingos.

O primeiro Hana Matsuri,

Festival das Flo-
res, é realizado
no dia 8 de abril
de 1976, cele-
brando o nasci-
mento de Buda.
Esse evento é re-
alizado até hoje,
sempre em con-
junto com a Fe-
deração das Sei-
tas Budistas do
Brasil. No dia 31
de dezembro
deste mesmo ano
é realizado o pri-
meiro Moti Tsuki
Matsuri, Festival
do Bolinho da
Prosperidade,
evento que foi
transmitido no
Japão, pela rede
de TV NHK.

O Tanabata
Matsuri, Festival
das Estrelas, que
ficou sendo a
principal festa
oriental da Liber-

dade, foi realizado pela primei-
ra vez no dia 6 de junho de
1979.

Em 2008, a Associação
Cultural e Assistencial da Liber-
dade - ACAL, juntamente com
outras entidades culturais, pro-
moveu diversos eventos come-
morativos do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
inclusive, decorando as ruas do
bairro para a passagem do Prín-
cipe Herdeiro do Japão.

Atualmente, o bairro da Li-
berdade trabalha na implemen-
tação do Projeto Caminho do
Imperador (leia matéria na
página 7), que dará caracte-
rísticas visuais marcantemente
orientais às construções, além
de desenvolver outros projetos
de interesse da comunidade.

Antigo Cine Niterói influenciou o crescimento da Liberdade
Em 1969 existia uma co-

munidade chamada de bairro
japonês, numa localidade que
cresceu em função da inaugu-
ração, em 1953, de um com-
plexo que incluía o Cine Nite-
rói com capacidade para 1500
pessoas; um hotel e um res-
taurante, onde hoje se encon-
tra a ligação Leste/Oeste. Na
época, o cinema começou a
atrair 20 mil pessoas por se-
mana e para atendê-las surgi-
ram na região várias lojas de
comestíveis, bares, restauran-
tes, presentes, etc. Em 1968 o
bairro sofreu o impacto da
abertura da Via Leste/Oeste e
a construção da linha Norte-
Sul do Metrô com a abertura
de uma enorme vala. Como
conseqüência das duas gran-
des obras urbanísticas as lojas
da região na ocasião sofreram
um golpe, o Cine Niterói dei-
xou de existir, o público sumiu,
por conta disso muitos estabe-
lecimentos mudavam ou fe-
chavam.

A transformação da Liber-
dade em bairro tipicamente ja-
ponês só ocorreu a partir de
1969 quando o jornalista do
Jornal O Estado de São Paulo,
Randolfo Marques Lobato
apresentou uma proposta de
criação do bairro Oriental da
Liberdade para a Prefeitura de
São Paulo. O jornalista tam-
bém apresentou a proposta
para o cônsul geral do Japão
que por sua vez recomendou
o jornalista para conversar
com Tsuiyoshi Mizumoto, um
dos líderes dos comerciantes,
empresários e o presidente de
uma comissão de moradores
que reunia, além dos japone-
ses, coreanos, chineses e
vietnamitas no bairro japonês.

Randolpho Lobato criou
um importantíssimo canal de
comunicação entre a colônia
japonesa e o poder público,
proporcionando um diálogo
mútuo, dando novo ânimo e
forças para os comerciantes
enfrentarem as dificuldades

sença de Osaka, co-irmã da
cidade de São Paulo conforme
o convênio de cidades irmãs
assinado em 1969, portanto co-
memorando 40 anos. Os co-
merciantes da Liberdade tinham
identidade muito grande com a
cidade de Osaka, pois esta é
conhecida como a cidade dos
empresários e comerciantes no
Japão. Desta forma, por exem-
plo, o primeiro viaduto constru-
ído na Rua Galvão Bueno re-
cebeu a denominação de Via-
duto Cidade de Osaka.
(Matéria publicada na edição nº
2230 do Jornal Nippak de 28 de
agosto a 03 de setembro de 2009)

com o sonho de um futuro com
um bairro melhor estruturado.

A caracterização do bairro
como oriental aconteceu mes-
mo na década de 70, em co-
memoração aos 70 anos da
Imigração Japonesa no Brasil,
quando dentro do entendimen-
to prefeitura / comunidade foi
implantado o sistema de lumi-
nária Suzuran (uma menção à
flor japonesa de mesmo nome
que inspirou sua forma), em
algumas ruas da Liberdade.
As suzurantos foram coloca-
das apenas nas ruas por onde
passou o príncipe (hoje impe-
rador) japonês em sua visita ao
Brasil.

Cidade-irmã – As luminárias
foram acompanhadas pela im-
plantação do calçamento pa-
dronizado com desenho que
simboliza a marca que fica no
tradicional tambor taikô quan-
do tocado. Comerciantes cons-
truíram o imenso Torii no Via-
duto Cidade de Osaka na Rua
Galvão Bueno que se transfor-
mou no símbolo da Liberdade,
copiado por dezenas de cida-
des entre elas do Paraguai.
Com o Torii o bairro ganhou a

aparência de uma região que
tem mais cara de Japão do que
muitos bairros japoneses dos
dias atuais.

Com a inauguração da li-
nha norte-sul do metrô paulis-
tano e da inauguração em 1974
da estação Liberdade o bairro
adquiriu condições plenas para
o seu desenvolvimento. As fa-
chadas dos prédios foram re-
modeladas e os estabelecimen-
tos trocaram as antigas placas
por letreiros bilíngües. Outro
grande impulso para o bairro
foi a liberalização das impor-
tações que ocorreu no gover-
no Collor. Hoje a Liberdade
funciona todos os dias durante
os 365 dias do ano de forma
ininterrupta, é um bairro que se
desenvolveu de uma forma
natural e orgânica com a par-
ticipação de japoneses, chine-
ses, coreanos e brasileiros, que
vieram de todas as partes num
bairro que tem a cara do Bra-
sil. Com a integração de vári-
as etnias o modelo inicial tem
sido mais chamativo do que a
pitoresca Little Tokyo existen-
te em Los Angeles, Estados
Unidos.

Destaca-se também a pre-

Cine Niterói foi o grande “marco japonês” do Bairro da Liberdade

REPRODUÇÃO

Comerciantes e prestadores de serviços reforçaram a característica japonesa
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Ressonância magnética: equipamentos modernos Recepção Central: decoração clean, com “cara” de hotel

Unidade de Internação: beleza e serviço eficiente Cores claras predominam nos corredores da nova ala

Obairro da Liberdade, no
centro de São Paulo,
está comemorando 41

anos, e ganha um presente es-
pecial: um hospital moderno
com tecnologia de ponta. O
Hospital Bandeirantes inaugu-
ra na próxima semana, no dia
14 de setembro, seu novo pré-
dio, que vai contar com um
moderno Centro de Oncolo-
gia, ressonância magnética e
medicina nuclear. Com a nova
estrutura, o Hospital passará
a ter 290 leitos, sendo 68 só
de UTI e 17 salas de cirúrgi-
cas. A ampliação do comple-
xo faz parte do projeto de ex-
pansão do Grupo Saúde Ban-
deirantes, que ocorre desde
2005. Só nesta nova ala fo-
ram investidos R$ 42 milhões
de reais em estrutura física e
R$ 12 milhões em equipamen-
tos de medicina nuclear,
cateterismo e radioterapia.

Hoje, em sua nova ala, o
hospital tem uma aparência do
saguão com cara de hotel, um
restaurante sofisticado com
cafeteria. Com uma decoração
clean, onde cores claras pre-
dominam os corredores largos
e decorados com fotografias
de orquídeas de várias espéci-
es. Nos apartamentos apare-
lho de TV com tela de LCD,
TV a cabo, e um amplo esta-
cionamento com 140 vagas.  A
mesma preocupação ocorre
com a área de nutrição. Não
raro, os pacientes requisitam
cardápios especiais. E nada de
comida insossa.

Um benefício direto do
aquecimento do mercado é a
busca por certificados de qua-
lidade. Afinal, de nada adianta
ter uma decoração bonita e um
serviço ineficiente. Buscando
atingir a excelência, o Grupo
de Saúde Bandeirantes criou
o Instituto de Ensino e Pesqui-
sa (IEP-GSB) onde qualificam
e formam seus profissionais
com a Certificação Internaci-
onal da American Heart As-
sociation, oferece o certifica-
do BSL - Basic Life Suport.

Leforte – Há exatamente um
ano, o Grupo inaugurou o Hos-
pital Leforte, na região do Mo-
rumbi, zona sul de São Paulo.
O empreendimento recebeu um
investimento de mais de R$ 42
milhões. “Em 2005, nós decidi-
mos pelo crescimento em rede
e contratamos uma empresa de
estudo geoeconômico na cida-
de de São Paulo. Identificamos
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Grupo Saúde Bandeirantes investe mais de
R$ 54 milhões em hospital no Bairro da Liberdade

to, em atendimento a uma ca-
rência muito grande na re-
gião”, afirma Dr. Marcelo.

Ainda de acordo com o di-
retor-executivo do Grupo Saú-
de Bandeirantes, a ampliação
e construção de uma nova ala
para o Hospital Bandeirantes
se deve à necessidade do Gru-
po ter um hospital que dê su-
porte completo à rede. “Após
aquisição do Hospital Leforte
percebemos a necessidade de
um hospital central para dar
apoio aos hospitais da rede em
outros bairros, que contasse
com todos os recursos de equi-
pamentos de alta complexida-
de e Oncologia com radiote-
rapia, daí a reforma e amplia-
ção do Hospital Bandeirantes”,
explica o diretor.

No Hospital Bandeirantes,
só em equipamentos de ima-
gem foram investidos seis mi-
lhões de dólares. São os mais
modernos em utilização no
mundo. A nova Tomografia
Multislice 64 cortes, por exem-
plo, permite a realização do
exame de Tomografia Coroná-
ria, que consiste no estudo das
artérias coronárias que pode,
em determinados casos, subs-
tituir a realização de um
cateterismo cardíaco e leva
menos que 30 minutos.

Segundo Dr. Marcelo Me-
deiros, foram comprados tam-
bém o aparelho Pet Scan e
equipamentos de Medicina

Nuclear, que permitem o diag-
nóstico precoce de tumores
invisíveis em outros métodos e
fazem parte do arsenal dos
maiores hospitais de oncologia
do mundo.  O Grupo Saúde
Bandeirantes também tem pro-
gramado, ainda para este ano,
a troca de todos os servidores
dos Hospitais Bandeirantes e
Leforte, com um investimento
de mais de R$ 800 mil, que
permitirá o crescimento por
mais cinco anos sem ter de in-
terferir na infraestrutura de TI,
além de aumentar a seguran-
ça dos dados de pacientes e
de faturamento. Com todos
esses investimentos, o Grupo
espera que o faturamento
cresça em torno de 50%.

Obras – O projeto de conser-
vação da fachada antiga do
Hospital Bandeirantes, original
da década de 1940, procurou
preservar seu aspecto original.
A decisão de se fazer isso se
deveu, principalmente, a duas
razões fundamentais: obedecer
a recomendações dos órgãos
competentes relativos ao as-
sunto e ressaltar a diferença
entre uma construção antiga e
o acabamento do novo prédio.

A idéia é mostrar à popu-
lação do bairro, através da
própria obra e de exposições
que venham a ser realizadas
no futuro, aspectos importan-
tes sobre a história do bairro
da Liberdade.

Tecnologia limpa – O Hos-
pital Bandeirantes investe em
tecnologias limpas, que visam
a preservação do meio ambi-
ente e dos recursos naturais e,
ao mesmo tempo, possibilitam
economia de recursos. Com
esse objetivo, foi instalado o
sistema de água cinza, um sis-
tema fechado de reaproveita-
mento das águas utilizadas em
banhos e lavatórios. A água
usada é captada e tratada para
ser reutilizada em regagem de
jardins, lavagem de calçadas e
descargas de vasos sanitários.

O Hospital Bandeirantes
adquiriu esse sistema para as
novas instalações, visando não
só a economia financeira, que
chegue a representar 45% de
redução do consumo em um
mês, mas também o uso cons-
ciente de um recurso natural
valioso: a água. Assim a uni-
dade segue a tendência das
construções sustentáveis.

(Luci Júdice Yizima)

Albert Einstein e São Luiz, têm
se surpreendido quando visi-
tam o Leforte e encontram o
mesmo padrão de qualidade e
instalações com o qual já es-
tão acostumados. O grande
diferencial do Leforte é sua
capacidade de atendimento de
Pronto Socorro Infantil e Adul-

Autoridades, políticos e representantes da comunidade visitaram o novo prédio do Bandeirantes

JORNAL NIPPAK / LUCI JUDICE YIZIMA

o baixo número de leitos hospi-
talares nas regiões norte, sul
extremo e sudeste, o que levou
à aquisição e reforma do pré-
dio que o Hospital Leforte ocu-
pa hoje”, explica Dr. Marcelo
Medeiros, diretor-executivo do
Grupo Saúde Bandeirantes -
Rede Privada.

O Leforte é um hospital
posicionado para classes A e
B e tem uma das melhores
hotelarias do País, acompanha-
da de equipamentos importa-
dos sofisticados e corpo clíni-
co de primeira linha. “Muitos
médicos que trabalham em
hospitais tradicionais, como
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Quem circula diariamen-
te pelo Bairro da Li-
berdade já deve ter

notado a diferença. Aos pou-
cos, o principal reduto da co-
munidade japonesa começa a
ganhar uma cara nova. Ou
melhor, caras novas. Com a
conclusão da primeira de um
total de dez etapas, o projeto “O
Caminho do Imperador” aguar-
da, agora, novos investimentos
para que tenha continuidade. “A
segunda e terceira fases já de-
veriam ter saído do papel, mas
tivemos alguns percalços no
caminho que acabaram atra-
sando o andamento”, explica
Victor Kobayashi, presidente
do Instituto Paulo Kobayashi –
Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público
(Oscip), entidade sem fins lu-
crativos fundada em 2005. “Al-
gumas empresas pediram para
que a captação de recursos
para o projeto fosse inserido na
Lei Rouanet ”, conta Kobaya-
shi, lembrando que o IPK en-
caminhou a documentação ao
Ministério da Cultura entre abril
e maio deste ano.

“Ocorre que estamos em
período eleitoral e somos obri-
gados a aguardar”, diz Victor,
afirmando que, concluída a pri-
meira etapa, as prioridades

“Caminho do Imperador” aguarda novos patrocínios
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berdade, foi entregue em de-
zembro de 2008 e consumiu
cerca de R$ 5 milhões.

A reforma da praça da Li-
berdade, que fez parte das co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
teve início em maio daquele ano
e contou com patrocínio do
Bradesco. As fachadas rece-
beram intervenções nos beirais
e frontões, com peças entalha-
das de madeira de lei. O piso
da praça foi reformado com
ladrilhos hidráulicos e
intertravados. O projeto foi ela-
borado pelo arquiteto Márcio
Lupion, apaixonado pelo bairro
e responsável pela idéia de sua

transformação.
“A conclusão da primeira

etapa já contribuiu para trazer
melhorias para o bairro, como
o projeto Liberdade Verde da
Secretaria Municipal do Ver-
de e do Meio Ambiente, que
prevê o plantio de mudas de
árvores em ruas do bairro da
Liberdade”, comenta Victor
Kobayashi, acrescentando que
a mobilização dos lojistas con-
tribui para tornar mais fácil o
diálogo com a Prefeitura.

Multirracial – Para o verea-
dor Ushitaro Kamia (DEM), “o
apoio dos moradores, dos co-
merciantes e da Prefeitura é
fundamental para que possa-
mos dar continuidade ao tra-

balho de melhorias no bairro”.
“Estamos atuando firmemen-
te em questões como a ilumi-
nação, as calçadas e o proble-
ma do lixo, que é muito sério
na região. É uma luta para que
a Liberdade, que é um cartão
postal da cidade de São Paulo,
não perca sua identidade”, ar-
gumenta Kamia, acrescentan-
do que, “hoje a Liberdade dei-
xou de ser um bairro japonês
para ser também um bairro das
comunidade chinesa e corea-
na”. “Essa miscigenação é im-
portante porque o Brasil é um
país multirracial e multicultu-
ral. Por isso, devemos preser-
var essa característica”, des-
taca o vereador.

(Aldo Shiguti)
são, agora, as ruas Galvão
Bueno e a Tomás Gonzaga –
o projeto “O Caminho do Im-
perador” pretende atingir todas
as ruas e prédios por onde pas-
sou o imperador, acompanha-
do de sua esposa, Michiko, na
visita de 1997.

 “Como é um projeto que
não depende de recursos do
governo mas sim da iniciativa
privada, não existe uma se-
qüência lógica. A ideia é con-
cluir as etapas de acordo com
os patrocínios”, argumenta
Kobayashi, lembrando que a
primeira etapa, que previa a
revitalização da Praça da Li-

REPRODUÇÃO

Projeto deu novo visual à Praça da Liberdade, que ficou “limpa”
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