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Visite o site da Prefeitura de Nagahama: www.city.nagahama.shiga.jp

2010, o Ano do Tigre (寅年)
No oriente, em países como China e Japão,

Verifique na tabela abaixo o ano que você
nasceu e qual o seu signo no horóscopo
chinês/japonês.

cada ano é regido por um animal. Diz uma

Animal

Kanji

Leitura

Anos

lenda que doze animais visitaram Buda para

Rato

子

Ne

1960, 1972, 1984, 1996, 2008

fazer os cumprimentos de ano novo. Cada ano

Boi

丑

Ushi

1961, 1973, 1985, 1997, 2009

passou a ser representado por um desses

Tigre

寅

Tora

1962, 1974, 1986, 1998, 2010

animais, sendo o primeiro deles o Rato e o

Coelho

卯

U

1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragão

辰

Tatsu

1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Serpente

巳

Mi

1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cavalo

午

Uma

1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Carneiro

未

Hitsuji

1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Macaco

申

Saru

1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Galo

酉

Tori

1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cão

戌

Inu

1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Javali

亥

I

1971, 1983, 1995, 2007, 2019

último o Javali. Cada ano passou a ter as
características de seu animal regente. As
pessoas nascidas em determinado ano também
passam a ter essas características. Conforme
este ciclo, 2010 passou a ser o ano do Tigre.
Aqueles que nascerem neste ano, ou que
nasceram a 12, 24, 36, etc, anos atrás, são
nativos do signo do Tigre. Assim como seu
regente, este ano promete ser ágil, as pessoas
passarão a ter atitudes impulsivas, da mesma
forma que o Tigre, vivaz e de certo modo,
impaciente. As atitutes serão extremas, tudo
será “ou oito, ou oitenta”. Portanto, é um ótimo
ano para começar algo novo, apesar do risco de
se ter muito sucesso ou fracasso total. Também
será um período ideal para se praticar a
paciência.

Fukubukuro (Sacola da Felicidade) （福袋）
福袋）:
“Fukubukuro” em sua tradução literal significa “sacola da
felicidade”.
A maioria das lojas de departamentos disponibiliza estes
ítens no começo do ano. Algumas lojas abrem logo no dia
primeiro para vender suas sacolas.
Em regra, vários produtos
são colocados na sacola,
geralmente
vermelha,
totalizando um valor acima
daquele que é vendido a sacola
fechada. O cliente não sabe o
que tem dentro, e, muitas
vezes, no meio das sacolas, as
lojas colocam as sacolas
premiadas, cujos produtos
chegam a valer mais de 10
vezes o valor pago pelo pacote.
Atente-se que os produtos do “fukubukuro” são em sua
grande maioria, mercadorias de ponta de estoque. Portanto,
não reclame caso encontre uma peça com uma cor que não
lhe agrade, ou mesmo um produto que você não utilizará.

Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, entre
em contato conosco através do e-mail:

Lembrando, a origem deste horóscopo, as
lendas sobre a escolha dos animais entre
outros varia um pouco conforme suas fontes.

 cir@city.nagahama.lg.jp
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Secretaria de Planejamento Municipal de Nagahama

