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Mandacarinho: 
“banda brasileira” 

no Japão

Uma explosão de verde 
e amarelo invadiu Ro-
ppong Claps, uma casa 
de shows muito badala-
da aqui em Tokyo. Músi-
cos dos Estados Unidos, 
Cuba, Brasil, Austrália e 
Japão formaram a Ban-
da Mandacarinho que 
está percorrendo o Ja-
pão, sob a regência de 
Minako Yagi. O show 
da Banda aconteceu dia 
31 de julho com casa 
lotada, repleta de fãs e 
seguidores brasileiros 
e japoneses. A história 
da Banda começou há 
10 anos atrás quando 
Minako compôs para o 
Big Band Jazz que tinha 
como objetivo participar 
de um evento musical, 
incentivado por Paulo 
Cesar Gomes, o “Pau-
linho” como era cari-
nhosamente chamado. 
Após longas conversas, 
ensaios e bate-papo in-
formal, Minako, Pauli-
nho e todos os músicos 
resolveram se unir para 
a realização deste ousa-
do projeto artístico. “Ha-
via um forte sentimento 
de tocarem em grupo e 
a afinidade musical, o 
gosto pela música bra-
sileira era o ponto de 
união” disse Minako. “A 
música brasileira tem 
muita harmonia e é 
apaixonante, muito rica 
na musicalidade e eu 
compus vários arranjos 
para o grupo” disse. E 
assim, em 2011 foi re-
alizado oficialmente o 
primeiro show da Ban-
da Mandacarinho. Mas 
uma tragédia abateu o 
grupo. De repente, Pau-
linho adoeceu e faleceu 

no ano seguinte, aba-
lando emocionalmente 
todos os integrantes da 
Banda. Mas, atenden-
do a um pedido dele, a 
Banda continuou o pro-
jeto e até hoje fazem  
shows em vários lugares. 
“Ficamos abalados com 
a perda de um amigo, 
mas ele estará vivo em 
nossas memórias sem-
pre que tocamos” disse 
Minako. Ele é sempre 
homenageado no “Bo-
lero de Paulinho”, com 
arranjo de Gustavo Ana-
cleto. Coragem mulher - 
Minako relatou que sem 
saber português e deso-
lada, sem rumo certo “a 
música de Ivan Lins ‘Co-
ragem mulher’ deu ener-
gia e uma vontade para 
seguir em frente e viver 
a música” disse. Minako 
é japonesa e entendia 
um pouco o português, 
mas hoje ela estuda e 
fala perfeitamente o 
idioma. Decidiu estudar 
Jazz na Faculdade nos 
Estados Unidos. Foi en-
tão que conheceu Cidi-
nho Teixeira, um grande 
amigo que apresentou a 
música brasileira para 
Minako. E “a paixão foi 
de imediato e eu passei 
a estudar essa música 
maravilhosa”, disse. Os 
integrandes da Banda 
possuem atividades in-
dividuais, alguns são 
professores, e tocam em 
diferentes grupos. Mas 
a Banda Mandacarinho 
sempre se reúne para a 
realização de grandes 
shows e o próximo gran-
de show ainda não tem 
data marcada, “pode 
ser no início do ano que 

vem, pois tenho planos 
de gravação também” 
disse Minako. A canto-
ra Izadora prestigiou o 
evento e ficou impressio-
nada com a performan-
ce da Banda Mandaca-
rinho (manda carinho: 
um nome bem sugestivo) 
Ela destacou neste show 
os arranjos das músi-
cas de Ivan Lins e tam-
bém do medley de Tom 
Jobim, um dos maiores 
compositores da música 
popular brasileira, além 
da música “Dim Dim”. 
Outro momento especial 
foi ouvir o tradicional 
“Parabéns pra você” to-
cada com maestria pela 
Banda. “Uma simples 
música se transformou 
num gigante em melo-
dia”, disse Izadora Ka-
taoka que confidenciou 
querer um dia cantar 
junto com essa Banda 
maravilhosa”. Segundo 
o casal Regina e Yoshiki 
Iijima, fãs e amigos de 
muitos anos dos músi-
cos e de Minako Yagi, 
“a Banda é maravilhosa 
e tem bom gosto musi-
cal, divulgando a mú-
sica brasileira e  sei do 
sonho dela em gravar 
com Ivan Lins”, disse.  A 
carioca Regina é casada 
com o japonês Yoshi-
ki  há 25 anos e foram 
proprietários da casa de 
show chamada “Corco-
vado” em Tokyo, lugar 
onde passaram artistas 
do mundo todo, prin-
cipalmente brasileiros.

por Célia Kataoka
(Correspondente 

do Jornal das Nações 
no Japão)

Izadora Kataoka e Minako Yagi

UTIs do Hospital Santa Cruz 
recebem certificados Top Performer 
e UTI Eficiente da Epimed Solutions

Com base na eficiência, todas as Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) da Instituição são premiadas pelo terceiro ano consecutivo

UTI do Hospital Santa Cruz (Foto: Divulgação)

As UTIs do Hospital San-
ta Cruz (HSC) recebe-
ram, pelo terceiro ano 
consecutivo, os selos Top 
Performer e UTI Eficiente 
reconhecidos pelo Siste-
ma Epimed Monitor, que 
visa incentivar e avaliar 
a melhoria da medicina 
e segurança dos pacien-
tes no Brasil. O selo Top 
Performer é concedido 
às unidades de terapia 
intensiva (UTI) de todo 
o país que apresentam 
alta performance, com 
base na Matriz de Efici-
ência, ou seja, é certifica-
da caso no ano anterior 
(2018) tenha apresenta-
do taxas de mortalidade 
(TMP) e de utilização de 
recursos (TURP) padroni-
zadas de acordo com o 
escore SAPS3 abaixo do 
percentil 33. Já o certi-
ficado UTI Eficiente, é 
concedido às UTIs que 
obtiveram bons resulta-
dos clínicos com aloca-
ção eficaz dos recursos 
no cuidado dos pacien-
tes críticos. De acordo 
com o Dr. Sérgio Sônego 
Fernandes, coordenador 
das Unidades de Tera-
pia Intensiva do HSC, 
um fator importante 
na conquista destes se-
los pelo Hospital Santa 
Cruz está também na 
humanização das UTIs 
da Instituição. “Sabemos 
da importância de tor-
nar o processo de recu-
peração cada vez mais 
humanizado, por isso 
ampliamos o horário de 
visitação aos pacientes 

em nossas UTIs, desta-
cando o Jeito HSC de 
Atender. Nosso objetivo 
principal é melhorar a 
experiência do pacien-
te e de seus familiares, 
sempre oferecendo as-
sistência de excelência 
com a utilização otimi-
zada de recursos”, des-
taca. Para o Dr. Leonel 
Fernandes, superinten-
dente do HSC, a dedi-
cação das equipes mé-
dicas e administrativas 
do Hospital Santa Cruz é 
um dos principais fatores 
responsáveis por termos 
conquistado os selos da 
Epimed. “A evolução e 
modernidade do Hospi-
tal Santa Cruz tem como 
base a qualificação 
profissional das nossas 
equipes, que se dedicam 
diariamente para cum-
prir suas missões, que é 
cuidar de vidas. Estamos 
muito orgulhosos por 
este reconhecimento”, 
complementa. A Epimed 
Solutions é especializada 
em soluções para gestão 
de informações clínicas 
e epidemiológicas, que 
melhoram a eficiência 
do atendimento hospita-
lar, sempre com o foco 
na segurança do pacien-
te. A empresa é líder no 
mercado e está presente 
atualmente em mais de 
500 hospitais da Europa 
e América Latina. Sobre 
o Hospital Santa Cruz. 
Fundado para auxiliar 
os imigrantes japoneses 
e com o compromisso 
de oferecer um atendi-

mento médico hospitalar 
de excelência no Brasil, 
foi inaugurado em 1939 
e desde então esteve 
sempre dedicado em 
proporcionar uma vida 
melhor e mais saudá-
vel à população. Atual-
mente, o Hospital Santa 
Cruz é reconhecido pela 
tecnologia de ponta em 
tratamentos, ações de 
responsabilidade social 
e sustentabilidade, ativi-
dades de ensino e pes-
quisa, além do atendi-
mento humanizado com 
profissionais habilitados 
em língua japonesa. 
Realiza mais de 1 mi-
lhão de atendimentos ao 
ano, com atuação inte-
grada e multidisciplinar, 
tendo 46 especialida-
des, ambulatório, pronto 
atendimento e dois cen-
tros cirúrgicos, um geral 
e outro oftalmológico, 
capacitados para exe-
cutar operações de alta 
complexidade. Dispõe 
de 141 leitos distribuí-
dos em apartamentos e 
enfermarias e conta com 
10 leitos de UTI geral, 
10 de UTI neurológica 
e 10 na unidade coro-
nariana. Possui ainda 
uma unidade específica 
para o transplante de 
medula óssea com mo-
dernas instalações na 
área de hemodinâmica 
e serviços diagnósticos 
de análises clínicas e de 
imagem para realizar 
exames com precisão, 
segurança e agilidade.

-Site: www.hospitalsantacruz.com.br
-Facebook: https://www.facebook.com/santacruzhosp
-LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hospital-santa-cruz
-Instagram: https://www.instagram.com/santacruzhosp
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