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Olá comunidade brasileira de Nagahama!!
Já estamos em setembro!! O tempo começa a refrescar neste
mês em que as folhas começam a mudar as cores.
Todos os anos, no outono é realizada a campanha nacional de
segurança no trânsito. Nesta edição falaremos um pouco deste
assunto. Não percam!

Campanha Nacional de Segurança no Trânsito
O principal objetivo de se realizar a campanha nacional de segurança no trânsito é para que toda a população se
conscientize das regras no trânsito, respeitando e utilizando-as corretamente, e também para promover melhorias para a
circulação dos pedestres prevenindo acidentes no trânsito. A campanha será realizada de 21 de setembro até dia 30 do
mesmo mês.
Princípio básico:

Os pontos mais importantes da campanha:

Prevenção de acientes, principalmente
com crianças e idosos.

1 – Prevenção de acidentes com pedestres e ciclistas no final da tarde
e à noite:

Aos motoristas:

- prestar sempre atenção mesmo quando for

 Quando avistar crianças ou idosos,

atravessar na faixa de pedestres;

diminuir a velocidade ou parar o

- ao anoitecer, os pedestres devem usar sempre roupas

veículo por alguns instantes, dando

claras ou refletivas como coletes de tecidos fluorescentes;

passagens a eles.

- ao anoitecer, os motoristas devem ligar os faróis e mesmo em ruas

 Motoristas com mais de 70 anos

que estão habituados a passar, devem tomar cuidado.

devem colar no carro o símbolo para

2 – Utilização do cinto de segurança, inclusive pelos passageiros do

motoristas idosos.

banco de trás; e da cadeira de criança para carros por crianças de até
6 anos de idade:
Símbolo para
motoristas idosos

Em casa:

 Sempre alertar aos membros da

- mesmo em distâncias curtas, utilizar sempre o cinto de
segurança;

família para tomarem cuidado com o

- utilizar cadeiras apropriadas para crianças com idade

trânsito ao saírem de casa.

escolar e bebês.
3 – Não ingestão de bebidas alcoólicas :

No bairro ou no local de trabalho:
 Fazer

a

inspeção

das

ruas

e

calçadas;

- nunca ingerir álcool quando for dirigir um veículo,
neste caso utilize outros meios de transporte como

 Realizar cursos e simulações sobre

trens e ônibus.

segurança no trânsito no qual todos

4 – Segurança dos pedestres:

da família também possam participar.

- sempre que houver uma faixa de pedestres, o
motorista deve desacelerar o veículo ou parar caso
haja pedestres atravessando.

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

Confiram os eventos de Nagahama!

1º Concurso de Fotografias para Estrangeiros
Se você é estrangeiro e mora em Nagahama, mostre o seu talento no concurso
de fotografias. As obras serão expostas na “Festa Internacional de Nagahama” no
dia 11 de novembro (dom) e as melhores fotos receberão prêmios.
【Requisito】 nacionalidade estrangeira
【Tema】 “Minha melhor foto em Nagahama”
【Quantidade】 até 3 fotos por participante
【Inscrição】 até 10/out, no GEO ou na pref.de Nagahama
pelo telefone 0749-65-8711
【Tamanho】 A4 em papel fotográfico
【Valor】 gratuito
※Fotos manipuladas não serão aceitas

Concurso de Karaokê Internacional
Estão abertas as inscrições para o 2º concurso de karaokê internacional de
Nagahama. Estrangeiros deverão cantar em japonês e japoneses deverão cantar em
qualquer língua estrangeira.
Haverá prêmios para os melhores colocados!
【Data】11 de novembro (dom)
【Horário】a partir das 14h
【Local】Rinko (5 min da estação de Nagahama)
【Vagas】15 vagas (por ordem de inscrição)
【Valor】gratuito
Venham participar desta festa!

Art in Nagahama （アート・イン・ナガハマ）

Daidouguei Festa in Torahime

Feira de artes em Nagahama

（大道芸フェスタ in 虎御前）

Todos os anos, a cidade de Nagahama promove a
feira de artes “Art in Nagahama” e essa é a sua 26ª

【Data】 7 de outubro (dom)

edição. São mais de 200 expositores vindos de todos

【Horário】 a partir das 10h

os cantos do país. Vocês poderão apreciar ou adquirir

【 Local 】 Torahime Ikigai Center (próximo ao

as obras e também participar de workshops.

Torahime Shougakkou)

【Data】 6 e 7 de outubro

【Entrada】 gratuita

【Horário】 10h ~ 17h

Haverá

exibição

de

palhaços,

malabaristas,

【Local】 nas ruas centrais

comediantes pantomímicos, barracas de alimentos

de Nagahama (galeria)

e muitas outras atrações.

【Entrada】 gratuita

Levem as crianças, elas vão se divertir muito!

