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BILLINGS

74ª Exposição de Orquídeas apresenta mais
de 500 espécies da planta no Bunkyo
REPRODUÇÃO

S

ão entre 12 e 15 mil orquídeas, variadas entre
cerca de 500 espécies,
de tamanhos e cores diferenciadas. Tudo isso estará aos olhos
do público a partir de sexta-feira no Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa).
Trata-se da 74ª Exposição de
Orquídeas, realizada pela Aosp
(Associação Orquidófila de São
Paulo), e que deve atrair entre
15 e 20 mil pessoas até o domingo (19).
A presidente da Aosp, Lúcia Morimoto, chama a atenção pelo fato de que cada vez
mais a mostra ganha notoriedade, por parte dos próprios
expositores, e pelos interessados no cultivo dessa bela planta. “Nossa exposição é considerada de elite no meio
orquidófilo. Além de tradicional, ela tem repercussão, e é a
maior da América Latina, porque os colecionadores querem
ver plantas boas.” Esses colecionadores, que trarão suas orquídeas para serem avaliadas
por especialistas membros da
Aosp, virão de cidades do interior de São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catari-

Etsuko Matsuhira e Lúcia Morimoto: “exposição de elite”

na, Rio Grande do Sul e de
Brasília.
Serão cerca de 1.200 plantas que estarão expostas no
Salão Nobre do Bunkyo (2º
andar), e que passarão por um
julgamento na quinta-feira, um
dia antes da abertura ao público. Cinco equipes de juízes
avaliarão suas características
para premiar as mais belas nas
categorias de espécies micro,
híbrida, estrangeira, brasileira
e botânica.

DIA 20

No andar térreo, mais de 10
mil orquídeas – os produtos
serão repostos a cada dia –,
de mudas a plantas adultas, de
27 produtores, estarão à venda para os visitantes levarem
para casa. Será possível encontrar vasos a partir de R$
5,00. “Virá pessoas da Argentina e tem até alguns apreciadores que já chegaram do Japão e estão esperando para ver
a exposição”, conta a 2ª vicepresidente da associação,

Etsuko Matsuhira, que ao lado
do 1º vice, Sumio Nakashima,
sabe que quem gosta e entende de cultivo de orquídeas quer
ver qualidade e não quantidade.
“Será um encontro de colecionadores e interessados
em geral, antecipando a 75ª
Exposição, que acontecerá em
setembro, e a 7ª Expo Verão,
de dezembro, que é nova em
nosso calendário”, já adianta
Lúcia.
Àqueles que não conhecem
muito do cultivo da planta, aulas gratuitas acontecem nos
três dias, apresentando noções
básicas. Os horários são sempre às 10h, 14h e 16h, e basta
comparecer ao Salão Auditório, já que não há inscrição prévia.
74ª EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS
QUANDO: DE 17 A 19 DE MARÇO
(SEXTA A DOMINGO), DAS 9H ÀS 19H
ONDE: BUNKYO (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA) RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES: 11/3207-5703 OU
WWW.AOSP.COM.BR

EXPOSIÇÃO

Comitiva de São Bernardo retorna
do Japão com ‘saldo positivo’
Formada pelo vice-prefeito, José Roberto de Melo, e os
secretários Hiroyuki Minami
(Planejamento e Tecnologia da
Informação) e Wilson Narita
(Saúde), a comitiva de São
Bernardo do Campo retornou
na última sexta-feira (10) do
Japão trazendo um saldo positivo na bagagem. Pelo menos
na avaliação de Minami.
Em missão oficial de 15
dias, os três levaram várias incumbências, sendo a principal
delas a de protocolar a intenção para obtenção de financiamento junto ao JBIC (Japan
Bank for International Cooperation), verba para as obras do
Estudo de Recuperação da
Bacia da Represa Billings,
megaprojeto que está sendo
elaborado por uma cooperação
técnica entre a prefeitura de
São Bernardo do Campo e a
Agência Internacional de Cooperação do Japão (Jica).
“Devemos concluir os estudos até meados de outubro
e aí vamos partir para outras
tratativas, já com números. Por
enquanto, não temos condições
de falar em valores”, explicou
Minami, acrescentando que a
comitiva teve diversas reuniões
com autoridades e técnicos do
governo japonês expondo os
motivos da necessidade de financiamento para São Bernar-

do do Campo. “Apesar de São
Bernardo de Campo ter o segundo maior orçamento do
Estado de São Paulo, o município também tem compromissos sociais muito grandes e
não tem condições de arcar
com essas despesas”, disse o
secretário em entrevista ao
Jornal do Nikkey.
Segundo ele, o Ministério da
Economia japonês garantiu à
comitiva que o orçamento já
está incluso no projeto Oda
(Overseas Development Agency). “Eles prometeram estudar
a questão com muito carinho”,
disse o secretário, lembrando
que aproveitaram a estadia no
Japão para visitar também o
Ministério das Relações Exteriores e a própria JBIC. “Fizemos também uma viagem de
cortesia à prefeitura de Shunan,
cidade irmã de São Bernardo
do Campo, onde fomos recebidos pelo prefeito Kazuto Kawamura e diversas autoridades.
Eles ficaram contentes porque
fazia três anos que uma comitiva de São Bernardo do Campo
não visitava a cidade”, destacou Minami, lembrando também que a comitiva teve oportunidade de encontrar os membros da CPMI da Emigração
Ilegal, que esteve recentemente naquele país.
(Aldo Shiguti)

INVESTIMENTOS

Lars Grael apresenta sua
Instituto Tomie Ohtake
Números da economia de MS
trajetória de sucesso em palestra apresenta obras de Livio Abramo impressionam japoneses
REPRODUÇÃO

Acontece na próxima segunda-feira (20), no Teatro
Gazeta, a palestra “Superando Desafios e Conquistando
Vitórias” com o velejador Lars
Grael, campeão de diversas
competições internacionais e
atual secretário da Juventude,
Esporte e Lazer do Estado de
São Paulo.
Natural da cidade de Dois
Córregos, no interior paulista,
Lars Grael começou no esporte muito cedo e sua vida sempre foi marcada pela vitória.
Sua experiência, não só no esporte, mas nos campos social
e político, e o acidente que sofreu em 1998 serão abordados
na palestra.
O evento é realizado pela
Abeuni (Aliança Beneficente
Universitária), Asebex (Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão), JCI Brasil-Japão
e Bunkyo - Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, através
de sua Comissão de Jovens.
Essas entidades são formadas por voluntários de 15 a 40
anos de idade e, desde 2000,
se unem para realizar um
evento anual em prol da sociedade. Já foram realizados
treinamentos, debates, cursos
e confraternizações.
O objetivo do evento, se-

gundo os organizadores, é mostrar a trajetória pessoal de Lars
Grael, “um belo exemplo de
ação e responsabilidade social, inspirando jovens em busca
do desenvolvimento pessoal e
profissional”.
A expectativa é de reunir
cerca de 700 pessoas, especialmente jovens em busca de
motivação, sucesso e contato
com as entidades.
PALESTRA “SUPERANDO
DESAFIOS E CONQUISTANDO
VITÓRIAS” COM LARS GRAEL
QUANDO: 20 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA),
ÀS 20H (RECEPÇÃO A PARTIR DAS 19H)
O NDE : T EATRO G AZETA (AVENIDA
P AULISTA, 900 (ESTAÇÃO TRIANON MASP DO METRÔ)
(CONVÊNIO COM ESTACIONAMENTO NA R.
SÃO CARLOS DO PINHAL, 303 OU AV.
PAULISTA, 867, R$ 5 PELO PERÍODO DE
ATÉ 3 HORAS COM SELO DO TEATRO)
CONVITES: R$15 ATÉ HOJE (15) E
R$ 20 APÓS ESSA DATA
INFORMAÇÕES GERAIS:
EVENTOG4@GMAIL.COM
VENDA – ZONA SUL: KOPENHAGEN SHOPPING SANTA CRUZ - 1° PISO, LOJA
30 - T EL : 3471-7930 – C ENTRO :
HAIKAI - R. GALVÃO BUENO, 224 - TEL:
3277-7267 – CENTRO: BILHETERIA DO
TEATRO GAZETA E SITE DO TEATRO GAZETA (WWW.TEATROGAZETA.COM.BR / TEL:
11/3253-4102)

TV DIGITAL

Comitê decide adiar anúncio do
modelo a ser adotado no Brasil
O Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital decidiu na sexta-feira passada (10) adiar o
anúncio do modelo a ser adotado no Brasil: o americano, o
europeu ou o japonês. Segundo o ministro das Comunicações, Hélio Costa, os ministros
que integram o Comitê decidiram ainda, em reunião na Casa
Civil, pedir ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva “um pequeno prazo para concluir os entendimentos finais sobre questões vinculadas à TV digital”.
O ministro disse que o governo já tem condições técnicas
que permitem a escolha do padrão de TV digital que deverá

ser implantado no Brasil. “Há
entendimento comum dos ministros e os estudos técnicos realizados já permitem as conclusões
sobre o modelo”, assegurou
Hélio Costa. Lula, no entanto,
negou que o governo já tenha
decidido pelo modelo japonês.
Participaram da reunião, coordenada pela ministra Dilma
Rousseff (Casa Civil), os ministros Hélio Costa (Comunicações),
Gilberto Gil (Cultura), Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento),
Antonio Palocci (Fazenda), Sergio Rezende (Ciência e Tecnologia) e Fernando Haddad (Educação), além de representantes dos
ministérios do Planejamento e das
Relações Exteriores.

O Instituto Tomie Ohtake
apresenta até o dia 14 de maio
mostra com obras de Livio
Abramo (1903-1992). Com
curadoria de Olívio Tavares de
Araújo, a exposição, que reúne 78 trabalhos, pretende resgatar a produção de um dos
mais importantes artistas brasileiros que teve na gravura a
sua arte essencial.
“Poucos conseguiram
como Livio trabalhar a paisagem na geometria, fazer o preto e o branco alcançarem o
mesmo valor pictórico, criando rupturas e profundidade no
mesmo plano”, afirma Ricardo Ohtake, diretor do Instituto
Tomie Ohtake.
Segundo o curador, Olívio
Tavares de Araújo, a mostra
procura contemplar os três
grandes blocos principais da
produção de Livio Abramo.
No período da exposição,
será lançado um catálogo, com
texto de Olívio Tavares de Araújo, no qual o crítico, partindo
da obra de Livio Abramo,
constrói um grande ensaio so-

Obra de Livio Abramo

bre a gravura brasileira.
Esta mostra é uma das
frentes do Projeto Ateliê de
Gravura, concebido pelo Instituto Tomie Ohtake, apoiado
pela Visanet, composto por
cursos de gravura para educadores de ONGs, professores
de artes e de iniciação para formação de jovens técnicos.
EXPOSIÇÃO: LIVIO ABRAMO
QUANDO: ATÉ 14 DE MAIO, DAS 11H
ÀS 20H
ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE AV. FARIA LIMA, 201
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900

CENTENÁRIO

Solenidade no domingo marca
início das obras no Rio Tietê
No próximo domingo (19)
estarão sendo entregues à população as obras na calha do
Rio Tietê, com a presença do
governador Geraldo Alckmin
(PSDB) e representantes do
Japão. Na ocasião, será realizada a solenidade do início dos
trabalhos em prol do centenário da imigração japonesa no
Brasil. A proposta é construir
no local um grande jardim japonês e a colocação de um
“tori” (portal japonês), que ficarão sob coordenação do Kenren
(Federação das Associações de
Províncias do Japão no Brasil).
A “ilha simbólica”, representando a “ilha do Japão”, ficará no
ponto mais importante das marginais Pinheiro e Tietê, e da rodovia Castelo Branco.
A idéia surgiu em 2004,
quando o vereador William

Woo (PSDB) conheceu o projeto de rebaixamento da calha
do Rio Tietê nas marginais de
São Paulo. Informado sobre o
trabalho de reurbanização e
paisagismo a ser realizado nas
marginais, deu a idéia de fazer
a plantação de mudas de
Sakurá (cerejeiras, árvore típica japonesa) para marcar a
participação e do apoio do governo japonês à maior obra
executada no Estado de São
Paulo nesta gestão.
Durante a visita do vereador às obras da calha do Rio
Tietê, o engenheiro Julio
Astolphi, do Departamento de
Águas e Energia Elétrica
(DAEE) sugeriu uma homenagem ao governo do Japão através da construção de uma ilha
simbólica como parte das comemorações do centenário.

DIVULGAÇÃO

Os dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil ficaram impressionados com os números da
economia do Estado do
Mato Grosso do Sul e as
extensas faixas de terras
agricultáveis. A palestra
do governador José
Orcírio Miranda dos
Santos, o Zeca do PT, na
última sexta-feira (10),
em São Paulo, com tradução simultânea e apre- O governador do MS, Zeca do PT
sentação de áudio-visual no idioma japonês, deu aos executivos.
Zeca do PT traçou um “reempresários da Câmara uma
noção ampla sobre os recur- trato” do potencial econômico
sos naturais, o potencial de de- do MS, mostrando que a diversenvolvimento “sustentado”, sificação da base econômica
com todo o cuidado que se é fundamental para agregar
deve ter com o meio ambien- valores aos produtos do Estate, e das condições de retorno do, gerar emprego e melhorar
dos investimentos no Estado. a qualidade de vida da populaEstiveram presentes no ção. Além do ecoturismo, o
evento o presidente da Câma- governador destacou a
ra, Makoto Tanaka; o cônsul- agroindústria, as reservas migeral do Japão em São Paulo, nerais e a logística de transMasuo Nishibayashi; a secre- portes, citando que o Estado
tária-geral da Organização de está interligado por três eixos
Tratado de Cooperação Ama- rodoviários federais, duas ferzônica e ex-presidente consti- rovias e duas hidrovias.
Depois da palestra, muitos
tucional do Equador, Rosalía
Arteaga Serrano; o presiden- investidores acionaram a direte da Yakult, Masahiko toria da Câmara para promoSadakata; o presidente da ver formação de grupos para
Honda América do Sul, Tetsuo prospecção econômica em
Iwamura; e o presidente da Mato Grosso do Sul.
Mitsubishi Corporation do Bra- (fonte: site da Câmara de Comérsil, Minoru Tada, entre outros cio e Indústria Japonesa do Brasil)

ARTES

‘A Arte Oriental’ apresenta
trabalhos de oito artistas nikkeis
A Casa & Móvel recebe a
partir de amanhã a mostra “A
Arte Oriental”, na sua Galeria
1. Os participantes são Carlos
Yamashita, Elza Oda, Graciela
Wakizaka, Harumi Ogiwara,
Katsunori Nishio, Lucia Yamashita, Milton Takada e Regina
Komatsu. Os trabalhos em
exposição são acrílicos dos
artistas e aquarelas de alguns
membros do Núcleo de Aquarelistas da Fasm.
A produção cultural é de

Carlos Augusto de Almeida,
que também convidou o artista plástico irlandês Cristofher
David Fraser para apresentar
seus trabalhos na Galeria 2 do
shopping. A vernissage será às
19h de amanhã, e a mostra
poderá ser vista de 17 de
março (sexta) a 9 de abril, das
10h às 21h. O endereço é Rua
Teodoro Sampaio, 1.400/1.424,
em Pinheiros. Estacionamento pela Rua Cônego Eugênio
Leite, 1.005.
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A Associação Nipo-Brasileira de Ribeirão Pires realizou no domingo (12) sua tradicional Festa
do Yakisoba. O almoço foi realizado na sede da entidade, que vendeu mais de 700 yakisobas,
além de outras delícias como harumaki, sushi e tempurá.

Colaboração: Marcus Hide
C o n t a t o :

c a c a u y o s h i d a @ u o l . c o m . b r

1 - Marcos Kataoka, Mauro Takahashi, Sozo
Kinae e Eduardo Hayashi, ajudando nas vendas
2 - Voluntários: Lika Nakamura, Regina Mukai,
Isis Muraki, Megumi Sawada, Antônio Muraki
(presidente da entidade) e Hideki Sawada
3 - Evelyn Eda e André Monteiro
4 - Família Nakano: Neuza, Kito, Tatiana, Lílian,
a pequena Natália, Noriko e Jorge
5 - A gerente do banco ABN Real (agência
Ribeirão), Yohoko Takasu (dir.), com os pais
Saburo e Masako, de São Bernardo do Campo

Aconteceu no ultimo dia 7 o Soho Grand Prix,
evento que tem raízes na antiga Taça Soho, que
fora realizada pela instituição anualmente de
1989 a 2002, para valorizar e motivar o desenvolvimento dos profissionais de cabelo de todo
o Brasil. Agora, além de um concurso nacional
para os cabeleireiros, houve também um concurso para os profissionais da Rede Soho com
os mesmos critérios de avaliação e premiação.

O tradicional shinenkai da JCI Brasil-Japão aconteceu domingo na Chácara Gyotoku, na cidade
de Suzano. Com diversas atrações, os membros e familiares puderam confraternizar-se num dia
agradável e com muito bate-papo.

1: Hideaki Iijima 2: A
modelo Aline Barreto,
com cabelo feito pelo
cabeleireiro Alberto
Marques, do Soho Tatuapé 3: A modelo Leo
Cavalcanti, pelo cabeleireiro Luis Carlos Carvalho, do Open Hair 4:
A modelo Suzana Mieko
Toma, pelo cabeleireiro
Fabio Messi, do Soho
Santana 5: A modelo
Tatiana Zwipp, pelo cabeleireiro
Rogério
Genvini, do Soho
Moema 6: A modelo
Akemi Matsuda, pela cabeleireira Nice Silva, do
Soho Jardim Sul 7: Julio Yuassa com Dai Iijima
8: Ângela Kanno, do
Soho Mooca, é a grande
campeã do concurso interno e recebe R$ 20 mil
9: Do concurso externo
o prêmio Maximo, também de R$ 20 mil, foi
para Romeu Felipe Ferreira da Silva, do salão
Rejane Beauty

1: Em pé: Fabio Yuki, Lucilia Satomi, Rodrigo Hayakawa e Walter Ihoshi; sentados: Mauricio Niiyama,
Edwin Hasegawa e Marcos Suto 2: Norie Imayuki com a anfitriã Emiko Gyotoku 3: O anfitrião Koiti
Gyotoku com a presidente da Câmara Júnior Brasil-Japão, Lucilia Satomi 4: Mario Iwamizu, Miwako
Iwamizu, Silvia Takano e Roberto Sekiya

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado com grande estilo pelas golfistas do Estado de
São Paulo. A Taça Pompei, realizada no Guarapiranga Golf & Country Club, contou com a
participação de 140 mulheres, que passaram um dia agradabilíssimo e puderam até, no final do
evento, adquirir produtos do Empório Pompei, loja de presentes localizada no Campo Belo, em
São Paulo.

Os dez anos da balada Mortos Vivos mostraram ao publico de milhares de pessoas que a animação e diversão são sempre garantidas. Realizada na Mansão Calipso, em Interlagos, no ultimo
sábado (11), a festa durou até as 6 da manhã.

1: Reinaldo Ihoshi, Luis Sanda e Walter Ihoshi
2: Nobu Mizumoto, Megumi Takayama e Riyoiti Yamashita

1: Teodoro Sato, Mitie Basto (que ganhou o sorteio de duas passagens aéreas), Maiti Chia Sek
May Shu (patrocinador do evento) e Sadako
Kuramochi, capitã do Guarapiranga Golf & Country Club 2: Sook Hi Kim, do Guarapiranga Golf &
Country Club, foi campeã da categoria 0 a 15 e
recebe o prêmio da Sadako Kuramochi 3: Primeira colocada da categoria 16 a 24, Han Duk Lee,
do Santos São Vicente Golfe Clube, recebe o prêmio de Roberto Nishio, presidente do Guarapiranga Golf & Country Club 4: Primeira colocada da
categoria 25 a 36, Fang Li Mei, do Santos São
Vicente Golfe Clube, recebe o prêmio de Maiti Chia
Sek May Shu 5: Entre os colaboradores: Francisco Ishihara, Renato Marui e Alex Sato

