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Cantora Maiko Kozakura visitou o Hospital Santa Cruz nesta quinta, 16/11
Nesta quinta-feira, 16/11, o Hospital Santa Cruz de São Paulo recebeu a visita da cantora japonesa Maiko
Kozakura. Considerada o maior talento da música tradicional japonesa (new enka) na atualidade, a artista
conheceu os representantes e a infraestrutura da Instituição, reconhecida por oferecer atendimento
médico hospitalar de excelência no Brasil desde 1939, além de estreitar o relacionamento com o público e
os principais representantes da comunidade nipo-brasileira.
Maiko Kuzakura também se apresentará ao público brasileiro em dois shows beneficentes, ambos em prol
da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-No-Sono. Os shows de Maiko serão neste domingo, 19/11, às 14h
e 19h, na Rua São Joaquim, 381, no bairro da Liberdade, na capital paulista.
Mais informações sobre os shows podem ser obtidas pelo telefone (11) 3208-3949.

Sobre o Hospital Santa Cruz
Fundado para auxiliar os imigrantes japoneses e com o compromisso de oferecer um atendimento médico
hospitalar de excelência no Brasil, foi inaugurado em 1939 e desde então esteve sempre dedicado em
proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população. Atualmente, o Hospital Santa Cruz é referência
em Ortopedia, Neurologia, Cardiologia, Urologia e Oftalmologia. É reconhecido também pela tecnologia de
ponta em tratamentos, ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e
pesquisa, além do atendimento humanizado com profissionais habilitados em língua japonesa.
Realiza mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar, tendo 41
especialidades, Ambulatório, Pronto Atendimento e dois Centros Cirúrgicos; um Geral e outro
Oftalmológico, capacitados para executar operações de alta complexidade. Dispõe de 141 leitos
distribuídos em apartamentos e enfermarias e conta com 10 leitos de UTI Geral, 10 de UTI Neurológica e 10
na Unidade Coronariana. Possui ainda uma unidade específica para o transplante de medula óssea com
modernas 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
Twitter: https://twitter.com/santacruzhosp
Instagram: https://www.instagram.com/santacruzhosp
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