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2015, mais trabalho
pela população
Com o reconhecimento do povo que reelegeu Celso Giglio para o seu quarto mandato de deputado estadual, o parlamentar inicia o ano de 2015 ainda mais disposto à
trabalhar pela população. Com sua vasta experiência nas áreas da saúde e de assuntos metropolitanos e municipais, sua participação como membro efetivo nas Comissões na Assembleia Legislativa facilita o diálogo e a intermediação de assuntos
de interesse público. Além disso, Celso Giglio também luta para alcançar objetivos
comuns para a sociedade em áreas fundamentais como educação, transportes, infraestrutura e segurança pública. “Estou representando pessoas que confiaram em mim
e vou honrar este sentimento com muito trabalho e dedicação”, afirmou o deputado.
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Japan Matsuri – Festival da Cultura Japonesa
de Osasco pode ser incluído no Calendário
Turístico do Estado de São Paulo
Projeto de Lei 1440/14 de Celso Giglio inclui o Japan Matsuri – Festival
da Cultura Japonesa de Osasco, no
calendário oficial de eventos turísticos do Estado de São Paulo. O evento é organizado anualmente pela Associação Cultural e Esportiva NipoBrasileira de Osasco (ACENBO) e é
realizado no mês de junho, desde
2008.
A primeira edição foi realizada em homenagem ao Centenário da Imigração Japonesa e desde então, o festival é um sucesso. Durante a comemoração a população tem oportunidade de ver shows, participar de
workshops e visitar exposições, além
de saborear a deliciosa culinária japonesa e aprender a fazer as artes orientais como origami e dobraduras.
Segundo Sussumo Araki, presidente
da Associação, é um evento para as
pessoas conhecerem e vivenciarem

um pouco das tradições trazidas pelos imigrantes japoneses.
Realizado na sede da ACENBO, localizada no Jardim Umuarama, em
Osasco, o evento já reuniu mais de
20 mil pessoas em uma só edição,
tornando-se o maior evento da comunidade nikkei da Região Oeste de
São Paulo. “Já conheço o trabalho da
ACENBO há muito tempo. Posso afirmar que os responsáveis pelo evento
fazem este valoroso trabalho de forma organizada, com muita dedicação
e amor”, disse Celso Giglio.

Deputado Celso Giglio com diretores da ACENBO e representantes da comunidade nikkei caracterizadas com os tradicionais
quimonos no 5º Japan Matsuri.
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