
Está previsto uma grave situação na distribuição de energia elétrica dentro da jurisdição da

companhia “Kansai Denryoku” neste verão. O governo de Shiga pede a colaboração para a economia

de energia no trabalho e em casa, para se evitar o corte de energia planejado em uma grande

escala.

■ Período de economia de energia

Nos dias de semana entre 2 de julho e 7 de setembro

* Exceto entre os dias 13 e 15 de agosto.

■ Horário de economia de energia

Entre as 9 e 20 horas

* Colaborar principalmente no horário de pico (13 e 16 horas).

■ Meta da economia de energia

10% ou mais

* Média baseada no uso máximo de energia durante o verão de 2010.

１・Modos de se economizar energia no cotidiano (exemplos)

1. Ajustar a temperatura do ar condicionado para 28⁰C.

2. Em um nível razoável, desligue o ar condicionado e use o ventilador.

3. Ajustar a geladeira de “Forte” para “Médio”, diminuir o tempo que a porta fica aberta e não lotar

a geladeira.

4. Apagar as luzes desnecessárias.

5. Desligar os aparelhos eletrônicos no botão principal.

6. Desconectar os aparelhos eletrônicos diretamente da tomada caso fique longo tempo sem usar.

※ Colabore economizando energia sem causar danos à própria saúde.

２・Campanha “Vida Fresca” para economia de energia

O governo de Shiga abrirá gratuitamente as seguintes

instituições culturais da província.Passe o verão fresquinho

com a família em museus de arte e história!

Nos dias de semana entre 23 de julho e 31 de agosto

* Exceto entre os dias 13 e 15 de agosto.

Kindai Bijutsukan (Museu de Arte Moderna) / Biwako Hakubutsukan (Museu Histórico

Biwako) / Samegai Yousonjo (Criadouro de Truta) / Azuchi-jo Kouko Hakubutsukan

(Museu Arqueológico do Castelo de Azuchi) / Tougei no Mori Tougeikan (Parque Cultural

da Cerâmica - Museu de Artes Cerâmicas)

* Somente as exposições permanentes (no caso do Museu de Cerâmica”Tougeikan”, exposições
temáticas) serão gratuitas.

* O Museu de Cerâmica “Tougeikan” estará fechado entre os dias 27 e 31 de agosto para troca de
tema de exposição.

Durante este período, apresente este folheto para que o bilhete se torne gratuíto

na hora da entrada.

* Também será permitido a entrada gratuíta caso traga o informativo da província ”Shiga Plus One” ,
edições de julho e agosto. aari ding dalhin at gamitin.
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Economia de energia no verão “Ação Refrescante 2012”
Todos juntos, nos lares, no trabalho colaborando para economizar energia
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