
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市在住ブラジル人コミュニティへのニュースレター  
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Brasileira de Nagahama 
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Acesse nossa página no Facebook e clique em CURTIR 

para receber notícias, dicas para o dia-a-dia e muito mais! 

www.facebook.com/amigotsuushin 

 

Contato: 

 cir@city.nagahama.lg.jp 

 0749-65-8711 

Depto de Participação e Parceria dos Munícipes   

Prefeitura de Nagahama 
 

Olá Comunidade Brasileira de Nagahama! 

Nesta edição falaremos um pouco sobre a 

cidade-irmã de Nagahama, Verona da Itália. 

Confiram também alguns acontecimentos 

no mês de abril!  

Na edição anterior 

do “Amigo Tsuushin” 

falamos um pouco 

sobre Augsburg, uma 

das cidades-irmãs de 

Nagahama. 

Nesta edição apresentaremos a 

vocês a cidade de Verona, que fica ao 

norte da Itália na região de Vêneto. 

Verona possui aproximadamente 260 

mil habitantes. A economia da cidade é 

bem diversificada. Além do comércio de 

produtos como calçados e roupas, é muito 

conhecida pela extração de mármore e o 

vinho produzido na  

cidade é um dos  

melhores da Itália.  

Verona também é um 

dos palcos onde se passa 

a história de “Romeu e 

Julieta”, uma peça escrita 

por William Shakespeare. 

E, no centro da cidade 

também encontramos um 

anfiteatro romano, a  

“Arena de Verona”, com  

capacidade para 22 mil pessoas. 

Em 2012 o tratado de irmandade entre as cidades de 

Verona e Nagahama comemorou 20 anos. 

A oportunidade de as duas cidades se tornarem 

cidades-irmãs foi quando o prefeito de Verona, em 

outubro de 1988, veio a Nagahama pela primeira vez 

devido a negociações de uma revendedora da empresa 

Canon.Inc que havia naquela cidade.  

Para comemorar os 20 anos do tratado de irmandade, 

a cidade de Nagahama promoveu vários eventos durante 

o ano tais como palestras sobre a Itália (difereças 

culturais), brincadeiras com pais e filhos em italiano, 

seminário sobre o vinho italiano (MASI), sessão de filme 

italiano, curso de língua italiana, curso de culinária italiana 

e exposições de painéis sobre Verona em diversos pontos 

da cidade.  

Muitos cidadãos de Nagahama, inclusive os cidadãos 

estrangeiros, puderam conhecer melhor um pouco da 

cultura italiana. 

Arena de Verona (anfiteatro romano) 

Estátua e balcão de Julieta 

mailto:cir@city.nagahama.lg.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendendo um kanji ! 

 

Vamos colaborar com o meio ambiente  ! 

 

O ideograma (kanji) acima lê-se “hi”, “ka” ou “ho” e seu significado é fogo. 

Veja os exemplos a seguir: 

Kayoubi （火ようび）- terça-feira 

Kaji（火じ）- fogo; incêndio 

Takibi （たき火）- fogueira 

A partir de 1º de abril deste ano, as sacolas plásticas de compras não serão 

mais distribuídas gratuitamente na maioria das redes de supermercados da 

província de Shiga, inclusive nos mercados da cidade de Nagahama.  

Ao sair para fazer compras, não esqueçam de levar as sacolas “eco bag” de 

casa.  

A campanha de redução das sacolas plásticas não é somente para diminuir a 

quantidade de lixo produzido, mas também para proteger os recursos naturais do 

país e consequentemente combater o aquecimento global. O governo espera que 

com essa campanha, daqui para frente todos os cidadãos adquiram o hábito de levar 

sua própria sacola (my bag) quando forem ao supermercado. 

(fonte: http://www.pref.shiga.lg.jp/ ) 

 

Que tal aprender a fazer um bentô kawaii? 

Vocês gostariam de aprender a fazer um bentô bem bonitinho?  

Se o tempo estiver bom, vamos comer o bentô que fizemos enquanto 

apreciamos as flores de cerejeira (sakura). 

【Quando】14 de abril (dom) 

【Horário】10h ~ 13h 

【Onde】 Nagahama Shimin Kouryuu Center  

【Valor】 500 ienes 

【Levar】 avental 

O número máximo de participantes é de 16 pessoas e será por ordem de inscrição. 

Inscrições pelo telefone  0749-634400 (na Associação Internacional de 

Nagahama – GEO, das 10h às 19h – fechado às quintas-feiras e dia seguinte aos 

feriados). Participem!! 

Hanabi （花火）– fogos de artifício 

Hokage （火影）– luz  

http://www.pref.shiga.lg.jp/

