Comemorando os 40 anos de irmandade da província
de Shiga e o estado do Rio Grande do Sul
Participação gratuita

Tour Ninja de Shiga

Com intérprete de
português
(interpretação
consecutiva)

Em celebração aos 40 anos de irmandade entre a província de Shiga e o estado brasileiro do Rio
Grande do Sul (RS), iremos realizar um tour online para que os moradores do estado possam sentir
Shiga ainda mais de perto!
O tema será “ninjas”! Iremos transmitir ao vivo de um centro de informações turísticas da cidade de
Koka, apresentando informações a respeito dos ninjas enquanto mostramos o local. Ficaremos muito
contentes se esse tour possibilitar que você conheça mais sobre a cidade de Koka e a província de
Shiga!
Além disso, também ficaremos muito felizes se as pessoas que moram em Shiga vierem participar.
Que tal aprender mais sobre os laços que unem o estado do Rio Grande do Sul e a província de Shiga e
conhecer mais sobre as belezas da região? Aguardamos sua participação!

D a t a

Dia 2 de outubro de 2021, das 20:00 às 21:30 [horário do Brasil]
Dia 3 de outubro, das 08:00 às 09:30 [horário do Japão]

Meio de
realização
P ú bl i co - a l v o
Co nv id ad o

Zoom（pela internet, por meio do programa de reuniões online Zoom)

Transmissão ao vivo diretamente do Centro de Informações dos Ninjas Reais
de Koka（endereço: Shiga-ken, Koka-shi, Konan-cho, Ryuboshi, 600）

Associação dos Amigos de Shiga (AMISHI), pessoas que têm
interesse no Japão, pessoas que querem aprender em português a
respeito dos ninjas etc.
Senhor Fukushima Takamasa, da Associação de Promoção Turística
da Cidade de Koka (membro do grupo de cooperação para
revitalização local)

Conteúdo
■Apresentação sobre a cidade de Koka e a província de Shiga
Iremos apresentar características e pontos turísticos da cidade e
da província!
■Apresentação sobre os ninjas de Koka
Iremos mostrar o Centro de Informações enquanto apresentamos
a respeito dos ninjas!

▼Inscrições

（Formulário do Google）

■Sessão de perguntas e respostas:
As suas perguntas serão respondidas!

Inscrições

Até às 20:00 do dia 26 de
setembro (horário do Brasil)

[Até às 08:00 do dia 27 de setembro (horário do Japão)]

Faça sua inscrição por meio do formulário do google.

As pessoas que se inscreverem receberão, um pouco mais
para frente, o link para participar da reunião pelo zoom (ele
será enviado pela Divisão de Assuntos Internacionais de
Shiga, por meio do e-mail kokusai@pref.shiga.lg.jp)

Realização：Província de Shiga
Em conjunto com AMISHI（Associação dos Amigos de Shiga do RS）
Dúvidas etc: Divisão de Assuntos Internacionais da Província de Shiga
(Muranaga, Gabriel)
☎ 077-528-3060 ✉ kokusai@pref.shiga.lg.jp

