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Apresentação

NOSSOS AGRADECIMENTOS

expominas •belo horizonte • minas gerais

O F E S T I V A L
Desde 2012, Belo Horizonte é palco do Festival do Japão em Minas, o maior evento sobre cultura japonesa
do Estado. O Festival tem como objetivo a propagação da cultura, o intercâmbio social, cultural e econômico
entre Brasil e Japão. Já consolidado no calendário mineiro, o evento realizado entre os dias 07 e 09 de março
alcançou mais de 18 mil visitantes nesse ano.
A edição de 2014 contou com muitas novidades para o público presente. Foram realizados durante o evento
o Concurso Miss Nikkei Minas Gerais e o Concurso Cosplay. Além disso, os convidados puderam participar das
palestras de Etiqueta Japonesa, ministradas por Lumi Toyoda, e a de Personagens Japoneses, proferida pela
Diretora do Centro Cultural e Informativo do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, Michiko Shibata.
Durante os três dias de evento, houve grandes apresentações de música, taiko, danças típicas e artes marciais.
O Festival ainda contou com as demonstrações da tradicional Cerimônia do Chá, exposição de paisagens e de
jardins japonesas, de ikebana, workshops e oficinas, além de bazaristas.
Um evento marcante com as demonstrações das diversidades culturais do Japão que, apesar de já estarem
bastante difundidas no Brasil, diante do processo acelerado e progresso de miscigenação, da sua aculturação
e da fusão cultural cada vez mais presente, pedem novos espaços que procurem não só manter o cultivo das
tradições trazidas pelos imigrantes como também a aproximação e integração cada vez mais influente da
cultura japonesa no contexto multicultural em Minas.

O CONCEITO DO FESTIVAL DO JAPÃO,
O “DO” (CAMINHO) NA CULTURA JAPONESA.

No Festival do Japão em Minas Gerais, o público pode apreciar as mais populares manifestações do “DO”.

CHADÔ OU SADÔ
(CERIMÔNIA DO CHÁ)
O Caminho do Chá

KADÔ OU IKEBANA
(A ARTE DOS ARRANJOS FLORAIS)
O Caminho das Flores

Caminho que une a disciplina, foco,
tranquilidade e a beleza da simplicidade.

O caminho que se percorre para alcançar a perfeição espiritual, conquistada através da dedicação à arte através das flores.
Na sua preparação é dada ênfase à simplicidade, à perfeição
das linhas, à harmonia das cores ao espaço e à forma.

SHODÔ
(A arte das caligrafias)
O Caminho da Caligrafia

BUDÔ
(A arte das ARTES MARCIAIS)
O Caminho do Guerreiro

O caminho da escrita que expressa o sentimento. É o caminho para educar o coração, o caminho para se atingir o fim estético, através do ideograma, cujo final é a
consagração de uma arte-pintura.

Compreende as artes marciais, que compartilham uma profunda relação com a ética, à cultura e a filosofia do Japão.

Nas tradicionais culturas orientais não existe o conceito de Religião. Esta era chamada de Lei, Doutrina
ou Caminho. O que chamamos de religião budista antigamente, recebia o nome de Caminho de Buda
(Butsudo, em japonês). O conceito de Caminho é bem mais amplo e engloba componentes religiosos,
filosóficos, artísticos e até científicos. É um processo de aprendizagem e de transformação da pessoa.
Através dele, o homem procura o significado da vida e a alegria de ter nascido, alcançando o mais
elevado grau de autoconsciência.

Encontro Empresarial
Tendo como âncora do evento a Secretária Dorothea Werneck
Considerando a forte parceria entre o Estado de Minas Gerais e o Japão, a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dorothéa Werneck, ministrou palestra com ampla abrangência e desenvoltura, tendo
como foco principal o Panorama Sócio Econômico atual e seus diferenciais, a integração entre os órgãos de
investimentos do governo, (setores considerados estratégicos do Governo de Minas, para promoção dos
investimentos). Ressaltou em seu pronunciamento, que o governo tem dedicado especial atenção as empresas estrangeiras que recentemente anunciaram investimentos no estado.
O Cônsul Geral do Rio de Janeiro, Yasushi Takase, que também proferiu palestra, enfatizou a boa parceria
entre Minas Gerais e o Japão. E finalizando o Encontro, o Cônsul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte, Wilson Brumer, mencionou o sucesso dos empreendimentos “Nipo-Mineiros”, que se iniciaram com a
implantação da Usiminas, na década de 50. Enfatizou os projetos de cooperação técnica do Cerrado e Jaíba
até a recente comemoração dos 40 anos de irmandade de Minas com a Província de Yamanashi-Japão. Ressaltou ainda a vinda dos representantes daquela Província, no Festival do Japão em Minas 2014, para visitas
técnicas às vinícolas de Minas, com o objetivo principal de novas possibilidades de cooperações técnicas.
A platéia contou com empresários e autoridade governamentais de Minas e em especial, com representatividade relevante de executivos de empresas japonesas. Estes demonstraram grande interesse pelas informações disponibilizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dorothéa Werneck,
cujo tema, foi a Apresentação de Minas.

V Seminário Internacional
de Policiamento Comunitário
Sistema Koban Polícia Militar de Minas Gerais
A Policia Militar de Minas Gerais promoveu o V Seminário de Policiamento Comunitário – Sistema Koban, em pareceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS),
Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), Agência de Cooperação em Ciência e Tecnologia Brasil
Japão (ACCTBJ), entre outras.
A abertura do evento foi realizada pelo Cel PM Márcio Martins Sant’Ana, Comandante Geral da PMMG, que ratificou a importância do evento: “Esse seminário internacional agrega muito conhecimento aos nossos policiais
militares. Nossa intenção é aprimorar , ainda mais, nosso trabalho com as bases comunitárias que hoje existem
nos Batalhões”.
O Cônsul de Segurança do Consulado do Japão no Rio de Janeiro, Toshiki Yogo, ministrou a palestra sobre a Polícia Nacional do Japão e o Policiamento Comunitário. O seminário contou com as falas do Cel PM Glauco Silva de
Carvalho, Diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMESP,do Maj PM Alexandre Magno de Oliveira,
Chefe da Seção de Polícia Comunitária da PMMG e de líderes comunitários dos bairros Bandeirantes, São Luís,
São José e Venda Nova.
Foto: Zenio Souza

O coordenador de Projetos da JICA, Nobuyuki
Kimura, que abordou o tema “ A parceria da
Agencia de Cooperação Internacional do Japão” na implantação do Policiamento Comunitário, afirmou: “ O Brasil e o Japão tem uma
relação de parceria, amizade e cooperação. Só
com a JICA são mais de 50 anos, trabalhando
para aperfeiçoar e melhorar a questão de segurança pública”.
Após o evento foi realizada a solenidade de entrega de uma van de 16 lugares, uma viatura
Pálio Weekend, 21 viaturas Renaut Master tipo
van, 21 motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander,
além de 84 bicicletas mountain bike e demais
materiais que compõe o kit.
O seminário foi encerrado com a apresentação
cultural do Projeto de Polícia Comunitária “Juventude e Polícia” (Percussão) da PMMG, com o
grupo Taiko (Tambores Japoneses)
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R E S U L T A D O S

RESULTADOS QUANTITATIVOS

RESULTADOS QUALITATIVOS

• 30 apresentações culturais, nas áreas de música, teatro, dança e artes marciais.

• Fomento das relações bilaterais entre o Brasil e o Japão.

• 34 estandes como espaços culturais, para exposição de produtos japoneses.

• Promoção da diversidade das manifestações culturais e artísticas japonesas por

• 103 oficinas ministradas em turnos alternados, capacitando cerca de 2.000 pessoas.

meio das apresentações gratuitas.

• 2 palestras com temas sobre a cultura japonesa, distribuídas em 13 turmas,

• Formação de novos públicos nas áreas de música, dança e artes plásticas,

atendendo cerca de 500 participantes.

promovendo a valorização cultural do Brasil e do Japão.

• Concursos de Miss Nikkey Minas Gerais e de Cosplay.
• Sorteio de uma passagem de ida e volta para o Japão pela Emirates.

Público participante:
18.555 pessoas nos
três dias de evento.

• Fomento e geração de renda por meio da área cultural.
• Realização de um encontro com a troca de experiências entres nikkeis e mineiros.

Sábado, 08/03

Sexta-feira, 07/03
Domingo, 09/03

PROGRAMAÇÃO

• 14h30min – Isa e Shaka – Canções Japonesas – estilos variados
• 16h - Solenidade de abertura, Grupo Taiko Raiki Daiko da AMCNB e Juventude e Polícia
• 18h30min – Isa e Shaka – Canções Japonesas - estilos variados
• 19h30min – Equipe de Judô do Minas Tênis Clube
• 20h30min – Grupo Taiko Raiki Daiko da AMCNB
• 10h30min - Isa e Shaka – Canções Japonesas – estilos variados
• 11h - Grupo Juventude e Polícia
• 11h30min - Grupo Mimbu Saraodori (Ribeirão Pires – SP)
• 12h – Patrícia Eda e Akira Ito - Música de Okinawa
• 12h30min - Grupo Taiko Raiki Daiko da AMCNB
• 13h – Grupo Mimbu Saraodori (Ribeirão Pires – SP)
• 13h30min – Associação Mineira de Aikidô – Prof. Rômulo Lagares
• 14h30min – Grupo de Odori Sumire
• 15h - Kayoko Yamabe – Bossa Nova
• 15h30min – Yaeko Nonaka e Akira Ito - Música Enka
• 15h45min – Kendo e Iaidô – Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira
• 16h30min - Isa e Shaka – Canções Japonesas – estilos variados
• 17h30min - Grupo Taiko Raiki Daiko da AMCNB
• 19h - Concurso Miss Nikkey Minas Gerais
• 20h – Grupo Mimbu Saraodori (Ribeirão Pires – SP)
• 21h – Resultado do Concurso Miss Nikkey

• 10h30min - Grupo Mimbu Saraodori (Ribeirão Pires – SP)
• 11h - Yaeko Nonaka e Akira Ito - Música Enka
• 11h15min - Isa e Shaka – Canções japonesas-vários estilos
• 11h45min - Patrícia Eda e Akira Ito – Música de Okinawa
• 12h - Grupo de Odori Sumire
• 12h15min - Tokosumi Megumi – Violino
• 13h – Kendo e Iaidô – Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira
• 14h - Kayoko Yamabe – Bossa Nova
• 14h30min – Grupo Mimbu Saraodori (Ribeirão Pires – SP)
• 15h - Grupo Juventude e Polícia
• 16h – Concurso Cosplay Festival do Japão em Minas
• 17h – Banda Madara Bankai – Músicas de Anime

OFICINAS
Mangá • Fábio Shin

Sexta-feira, 07/03 - 15h, 16h, 18h, 19h, 20h
Sábado, 08/03 - 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h30min, 18h30min, 19h30min
Domingo, 09/03 - 11h, 12h, 14h, 15h

Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem
japonesa. A palavra surgiu da junção de outros dois vocábulos: man, que significa involuntário, e gá, imagem. Os mangás
se diferenciam dos quadrinhos ocidentais não só pela sua origem, mas principalmente por utilizarem uma representação
gráfica completamente própria. Pra começar, o alfabeto japonês se compõe de ideogramas que não só representam sons,
mas também idéias. Assim, em um mangá, o texto em geral, e
principalmente as onomatopéias, fazem parte da arte.

Furoshiki • Claudio Sampei

Sexta-feira, 07/03 - 15h, 16h, 18h, 19h, 20h
Sábado, 08/03 - 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h30min, 18h30min, 19h30min
Domingo, 09/03 - 11h, 12h, 14h, 15h

O furoshiki é a arte do embrulho japonês no qual se utiliza tecidos quadrados, possibilitando embrulhar e transportar diversos
tipos de objetos, como obentôs (marmitas japonesas), garrafas,
frutas e etc. Atualmente, a problemática do consumo exacerbado e produção exagerada de resíduos têm sido pauta em diversas
reuniões de cunho ambiental no mundo. Ao utilizar o furoshiki no
seu dia a dia, a pessoa pratica o conceito dos 3Rs: reutilização, redução da produção resíduos e reciclagem.

Embrulho Japonês • Shigemi Matsumoto
Kirigami • Mirian Naomi Uezu
Sexta-feira, 07/03 - 15h, 16h, 18h, 19h, 20h
Sábado, 08/03 - 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h30min,
18h30min, 19h30min
Domingo, 09/03 - 11h, 12h, 14h, 15h
A arte Kirigami pode ser definida basicamente
como a arte de recortar papéis. Desde a antiguidade, dobrar e cortar papéis como forma de
arte e passatempo estão presentes na cultura
japonesa. Kiru, em japonês, significa “corte” e
kami (leitura: gami), papel.

Sexta-feira, 07/03 - 15h, 16h, 18h, 19h, 20h
Sábado, 08/03 - 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h30min, 18h30min, 19h30min
Domingo, 09/03 - 11h, 12h, 14h, 15h

No Japão se diz que dar um presente é como embrulhar o
coração daquele que o recebe. É muito mais que o simples gesto de dar algo a alguém. O importante é levar em consideração que o embrulho não é o fim do
presente, não é apenas uma cobertura, mas sim uma
parte importante e fundamental do presente. Algo
que transmita a simplicidade e ao mesmo tempo a
sinceridade do sentimento envolvido. “Wrapping”
é o termo contemporâneo utilizado para a arte de
embalar, que adota diversas técnicas modernas
para valorizar e personalizar o ato de presentear.

PALESTRAS
Shodô – A arte das caligrafias • Misao Kobayashi

Sexta-feira, 07/03 - 15h, 16h, 18h, 19h, 20h
Sábado, 08/03 - 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h30min, 18h30min, 19h30min
Domingo, 09/03 - 11h, 12h

Palestra “Etiqueta Japonesa e Comportamento à Mesa” com
Lumi Toyoda
Sexta-feira, 07/03 – 18h e 19h
Sábado, 08/03 – 10h30min, 12h, 15h, 16h30min e 19h
Domingo, 09/03 – 11h e 12h

O Shodô é a transformação dos ideogramas em ideografias, em
expressões artísticas e de elevação espiritual pelos caminhos do
dô (sho = escrever, dô = caminho). Dentro da concepção de “caminho”, como se vê pela presença do sufixo dô, o shodô significa
muito mais que uma simples escrita, é uma arte profunda que nasce
dos significados dos ideogramas, em busca da interação com os sentidos filosóficos da vivência humana, de forma artística e harmônica,
revelando toda a subjetividade da estética japonesa produzida através
da técnica e da habilidade no manejo do pincel.

A palestra sobre Etiqueta Japonesa se dividiu em dois tipos.
Cultura e etiqueta social japonesa: como se comportar devido a
diferença de hierarquia, respeito, deveres e obrigações, cumprimentos, reverências, etc. E de Comportamento à mesa: Maneiras
corretas de se servir, uso de hashi e manipulação de tigelas, como
degustar pratos típicos, etc.
Lumi Toyoda
Palestrante e instrutora, possui vasta experiência em eventos de cunho japonês
como o Festival do Japão em SP (Kenren), SakuraMatsuri em S. Roque (Bunkyo
SP), Aki-matsuri (Bunkyo SP), Festival de Botucatu, Sushi Fest de Presidente Prudente
e etc.

Cerâmica • Neriage e Himozukuri

Sexta-feira, 07/03: 15h, 16h, 18h, 19h e 20h
Sábado, 08/03: 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 18h30min e 19h30min
Domingo, 09/03: 11h, 12h, 14h e 15h

Pintura Sumi-e e Etsuke
A Pintura do tipo Sumi-e é a pintura tradicional japonesa com uso de tinta
aguada de nanquim aplicada sobre papel ou seda, teve sua origem na
China e foi para levada ara o Japão pelos monges budistas. A Pintura Etsuke se refere à técnica de pintura sobre cerâmica com uso de pigmentos
e óxidos corantes. Na oficina proposta o interessado poderá experimentar
esta técnica de pintura decorativa sobre cerâmica.
Pintura em Porcelana e Aplicação de Decalques:
Nesta oficina os interessados poderão acompanhar demonstrações de técnicas
de pinturas sobre porcelana usadas no Japão. Será demonstrada também a técnica de aplicação de decalques, muito utilizado hoje nas fabricas da cidade de Arita na
conhecida porcelana Arita Yaki. Explicações teóricas e históricas serão apresentadas aos
participantes que também poderão fazer pequenas experimentações.

Palestra “A Importância Dos Personagens Na Sociedade Japonesa
Além De Kawaii” • Vice Cônsul Michiko Shibata
Sábado, 08/03 – 14h

No Japão, a cultura de personagens (“characters”) é bastante popular e nos últimos anos os personagens japoneses
estão se tornando cada vez mais conhecidos no mundo
inteiro. Nesta palestra, foi abordado o que são os personagens, por que são tão populares, quais os fatores sociais de cada época e como influenciaram a criação de
personagens, etc. Através de análise de origem da relação entre o povo japonês e as personalidades, os participantes puderam entender a importância desta cultura
na sociedade japonesa.

EXPOSIÇÕES
Exposição de IKEBANA (A ARTE DOS ARRANJOS FLORAIS) - O CAMINHO DAS FLORES
Ikebana, ou kadô, significa caminho das flores. Ka refere-se a flor, e dô é
o caminho. A palavra Dô é atribuída ao Caminho que se percorre para
alcançar a perfeição espiritual, conquistada através da dedicação à arte.
Durante o Festival foi realizada uma primorosa exposição de Ikebana,
com participação das escolas da Ikebana Sanguetsu BH e SP e Kooguetsu
Ryu. Além disso, houve uma exposição de quadros que contou com cinco
estilos: o SOGETSU-RYU, OHARA-RYU, KO-RYU, ICHIYO-SHIKI e IKENOBO.
Na criação do Ikebana, são aplicados os fundamentos característicos da estética japonesa de equilíbrio, beleza e harmonia, traduzidos simbolicamente
nos conceitos de simplicidade e elegância sóbria (sabi), de harmonia e de tranquilidade (wabi).

Cerimônia Do Chá – O Caminho Do Chá
Durante o Festival são realizadas várias sessões da cerimônia do chá. O
Chanoyou, Chadô ou Sadô, é o exemplo máximo da disciplina, foco e
tranquilidade da cultura japonesa. Tem raízes antigas que remontam
a 1400 e se originou do conceito do zen-budista de wabi-sabi ou a
beleza na simplicidade.
É o conjunto de regras que dizem respeito à forma de preparar a
infusão de chá e de como tomá-lo. O que se toma não é o chá verde caseiro ,mas o chá em pó, denominado MATCHA. Este é colocado na tigela, o CHAWAN, acrescenta-se água quente para, então,
mexê-lo até espumar com o CHASEN, um batedor feito de bambu
e usado apenas nessas ocasiões. Dá-se grande valor ao encontro
de pessoas. Por mais que elas se encontrem outras vezes, cada vez é
um encontro único, que é resumido pela filosofia ICHI-GO-ICHI-E, ou
seja “durante toda uma vida, uma única vez”. A concepção do belo na
cerimônia do chá recebe o nome de WABI, designação da simplicidade
refinada e de encontrar a essência do belo no despojamento.

CONCURSOS
Concurso Miss Nikkey Minas Gerais 2014
No segundo dia do 3º Festival do Japão em Minas, aconteceu o concurso Miss Nikkey Minas Gerais 2014, cujo objetivo foi eleger a mais
bela Nikki do Estado, entre as que se inscreveram previamente para o
mesmo. As concorrentes eram japonesas ou descendentes, residentes
em Minas Gerais.
Além de prêmios e da nomeação como Miss Nikkey Minas Gerais 2014 a
vencedora ainda participará, em São Paulo, do concurso nacional que elegerá a Miss Nikkey Brasil 2014.
As vencedoras foram Luciana Midori Oshiro (Belo Horizonte), Miss Nikkey Minais Gerais 2014, Camila Rese, 1ª Princesa, Resende Sodré Nonaka (Viçosa) e
Paloma Saori Motai (Contagem), 2ª Princesa.
Concurso de Cosplay 2014
No domingo, último dia do 3º Festival do Japão em Minas aconteceu
o Concurso de Cosplay, cujo objetivo era classificar os melhores Cosplayers participantes do festival, demonstrando aos presentes um pouco dessa atmosfera jovem do Japão.
Cosplay é a abreviação de costume play ou ainda de costume roleplay
(ambos do inglês), que pode traduzir-se por “representação de personagem a caráter”, “disfarce” ou “fantasia” e tem sido utilizado por jovens e que
tem como objetivo se fantasiar de algum personagem real ou ficcional, concreto ou abstrato, como, por exemplo, animes, mangás, comics,
videojogos ou ainda de grupos musicais — acompanhado da
tentativa de interpretá-los na medida do possível.
Os vencedores foram Walquiria Cristina Silva Monteiro, em 1º lugar, Wagner Alves Maciel, em 2º lugar e Rayara Moreira Eckhardt Tavares,
em 3º lugar.

Sorteio passagem aérea de ida e volta para o Japão
Em parceria com a Emirates Linhas Aéreas, o Escritório do Cônsul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte sorteou durante o 3º Festival do Japão
em Minas Gerais uma passagem aérea de ida e volta para o Japão.. O premiado que conhecerá de perto essa cultura milenar é Tauan Aguiar Soares.

PLANO DE MÍDIA
Peças Gráficas
Cartazes
200 unidades - 42x62cm, 4x0 cores e Verniz em Couchê Fosco 150g
Panfleto
40.000 unidades - 14x10cm - 4x4 - couche fosco 115gr
Convite Especial
3.000 unidades - 10x15cm, 4x4 cores em Couchê Fosco115g
Convite Meia entrada
3.000 unidades - 10x15cm, 4x4 cores em Couchê Fosco115g
Programação do evento
15.000 unidades - A4 (aberto) - 4x4 - couche fosco 115gr

Backbus

Encarte na Veja
43.000 encartes - 15x21cm - 4x4 - couche fosco 230gr postados da Veja BH

Rádio
Inserção na Radio Lider/ CDL e na Radio 98, no período de 1 a 9 de março.

2103 • PRADO/ANCHIETA
4113 • BOM JESUS/BELVEDERE
4110 • DOM CABRAL/FAC. MILTON CAMPOS VIA BELVEDERE
4110 • DOM CABRAL/FAC. MILTON CAMPOS VIA BELVEDERE
4033 • CAMARGOS/CENTRO
9410 • SAGRADA FAMILIA/CORACAO EUCARISTICO
5401 • SAO LUIS/DOM CABRAL
4032 • CAICARA/SAVASSI/PCA. DA LIBERDADE
9210 • SANTA TERESA/PRADO
4103 • APARECIDA/MANGABEIRAS
4103 • APARECIDA/MANGABEIRAS
9207 • SANTA INES/NOVA CINTRA
9209 • SAGRADA FAMILIA/GUTIERREZ
8101 • SANTA CRUZ/ALTO SANTA LUCIA
8103 • NOVA FLORESTA/SANTA LUCIA
9101 • ALTO VERA CRUZ/SANTA LUCIA
9104 • SAGRADA FAMILIA/LUXEMBURGO
2151 • VISTA ALEGRE/SERRA
8207 • MARIA GORETTI/ESTRELA DALVA
9105 • NOVA VISTA/SION
9206 • VERA CRUZ/BURITIS
5201 • DONA CLARA/BURITIS
2104 • NOVA GAMELEIRA/BH SHOPPING
2104 • NOVA GAMELEIRA/BH SHOPPING
3055 • ESTACAO BARREIRO/SAVASSI VIA BHSHOPPING
3053 • ESTACAO BARREIRO/B.PRETO
9250 • PRADO/ANCHIETA
2101 • GRAJAU/SION
3052 • ESTACAO DIAMANTE/BH SHOPPING-VIA HAVAI
8208 • SANTA CRUZ / UNI-ESTORIL
4111 • DOM CABRAL/ANCHIETA
9402 • SANTA INES/SANTO ANDRE
9208 • TAQUARIL/CONJUNTO SANTA MARIA
4108 • PEDRO II/MANGABEIRAS
4201 • ALTO CAICARA/NOVA CINTRA
9407 • ALTO VERA CRUZ/DOM BOSCO
5102 • UFMG/SANTO ANTONIO
8203 • RENASCENCA/BURITIS
32 • ESTACAO BARREIRO/CENTRO-TAMOIOS
33 • ESTACAO BARREIRO/CENTRO-HOSPITAIS

Auditado por

Facebook

Acessos no mês do Festival

Resumo dos acessos
Instagram

Mídias Sociais
Facebook • 8.220 curtidores
Twitter • 261 seguidores
Instagram • 179 compartilhamentos

Twitter

Website

Acessos de outras regiões do Brasil

ASSESSORIA DE IMPRENSA
MATÉRIAS PUBLICADAS
06/02 – Nota publicada no Estado de Minas, na coluna Arte Final.
07/02 – Publicada nota no Estado de Minas, coluna Mário Fontana.
08/02 – Publicada nota no Diário do Comércio.
16/02 – Matéria publicada no jornal O Tempo, caderno Viagens.
20/02 – Matéria publicada no jornal da Savassi.
21/02 – Publicada matéria na revista Viver Brasil.
23/02 – Nota publicada no jornal O Tempo, coluna Luiz Tito.
24/02 – Nota publicada no jornal O Tempo, caderno Magazine.
28/02 – Nota publicada no Hoje em Dia, coluna Cris Carneiro.
28/02 – Nota publicada no Diário do Comércio.
28/02 – Entrevista concedida a Rádio Itatiaia pelo Consul.
01/03 – Nota publicada no jornal Pampulha.
01/03 – Matéria publicada no jornal Urbano.
05/03 – Nota publicada na revista Veja BH.
06/03 – Entrevista a Rádio Band News.
06/03 – Nota publicada no Diário do Comércio.
06/03 – Chamada para o evento no Caderno Sou BH do Hoje em Dia.
07/03 - Matéria da Rede Minas, na parte da manhã, e outra matéria sobre o Koban feita a tarde.
07/03 – Nota publicada no jornal da Cidade.
07/03 – Matéria publicada no jornal Estado de Minas.
07/03 – Matéria da TV Alterosa durante o festival.
07/03 – Matéria da Rádio Itatiaia durante a abertura do festival.
07/03 – Matéria da TV UNIBH no festival.
07/03 – Nota publicada no jornal O tempo, coluna Paulo Navarro.
07/03 – Nota publicada no jornal Super Notícia.
07/03 – Matéria publicada no jornal O Metro.
07/03 – Matéria publicada no jornal O tempo.
As matérias impressas
08/03 – TV Bandeirantes fez matéria durante o festival.
publicadas, via assessoria
08/03 – Matéria publicada no jornal O Tempo.
de imprensa, tem valor
08/03 – Matéria publicada no jornal Hoje em Dia.
estimado de
09/03 – Jornal O Tempo fez matéria no festival.
09/03 – Matéria publicada no Hoje em Dia.
R$ 396.064,00.
09/03 – Matéria publicada no jornal Estado de Minas, caderno Degusta.
10/03 - Matéria publicada no jornal O Tempo.
Esses valores são medidos através das tabelas
12/03 – Foto publicada no jornal Estado de Minas, coluna Mário Fontana.
comerciais dos veículos de comunicação.
21/03 – Divulgada matéria na Revista Viver Brasil.
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