
 
 

 

 

 

 

                           

 

  

Local de embarque Ida Volta 

Estação JR Izumo-shi 14:10 
18:10 

(previsto) 

Hikawa Nishi-chû Iriguchi 14:35 
17:50 

(previsto) 

Local de embarque  Ida Volta 

Estação Matsue Shinjiko-Onsen 12:55 
17:30 

(previsto) 

Estação de Yasugi 13:35 
16:50 

(previsto) 

Realização: Governo de Shimane 

Apoio: Fundação Hoshizaki Green e Fundação de Intercâmbio Internacional Sobre as Aves Aquáticas do Nakaumi 

 

Quando chega o outono, várias aves como gansos-grandes-de-testa- 

branca, patos e cisnes-pequenos vêm para o Lago Shinji e para o Nakaumi.  

Por isso é possível observar milhares de aves aquáticas no inverno.  

Há um encontro gratuito para observá-las no Lago Shinji e outro no Nakaumi. 

CISNE-PEQUENO 

Com interpretação em português 

GRÁTIS 

¥0 

PARA RESIDENTES  

ESTRANGEIROS 

Lago Shinji e Nakaumi - Convenção de Ramsar 

ENCONTRO NO LAGO SHINJI ENCONTRO NO NAKAUMI 

13 de dezembro de 2020 (domingo) 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

15:00 – Shinjiko Green Park 

16:40 – Foz do Rio Hiikawa 

17:20 – Encerramento (previsto) 

 

ÔNIBUS GRATUITO: 

 

20 de dezembro de 2020 (domingo) 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

14:00 – Parque das Aves Aquáticas de Yonago 

16:00 – Arrozal de Yasugi 

16:30 – Encerramento (previsto) 

 

ÔNIBUS GRATUITO: 

 

* Participação gratuita. Preencha todos os itens de 1 a 7 na ficha de inscrição e envie-a por e-mail ou fax até o 

dia 09/12 (quarta-feira). 

* Máximo de 20 participantes. Se as inscrições ultrapassarem esse número, as 20 primeiras inscrições serão 

contempladas. Se ficar abaixo de 10 inscrições, o encontro será cancelado.  

Em caso de neve ou chuva fortes, o encontro também será cancelado. 

* Caso seja cancelado, avisaremos por e-mail ou telefone na sexta-feira dois dias antes da data do encontro. 

* Utilize máscara para evitar a propagação do coronavírus (covid-19). 

Quem apresentar febre (acima de 37,5 °C), tosse ou dor de garganta no dia não poderá participar.  

GANSOS- 
GRANDES-DE-

TESTA-BRANCA 

Com interpretação em inglês 



ENCONTRO DE OBSERVAÇÃO DE AVES AQUÁTICAS – FICHA DE INSCRIÇÃO 

1 
Faça um ○ abaixo do dia 

em que deseja participar 

13/12 (domingo) 20/12 (domingo) 

  

2 

Faça um ○ à direita do 

nome do local onde 

deseja embarcar no 

ônibus 

13/12 (domingo) 13/12 (domingo) 

Estação JR Izumo-shi  Est. Matsue Shinjiko-Onsen  

Hikawa Nishi-chû Iriguchi  Estação de Yasugi  

Não usarei o ônibus  Não usarei o ônibus  

3 

Informe o nome, o 

sexo e a data de 

nascimento do(s) / 

da(s) participante(s) 

 

(O sexo e a data de 

nascimento são 

necessários para o 

seguro contra 

acidentes) 

Pa
rt

ic
ip

an
te

 1
 Nome (em kanji ou alfabeto): Sexo: 

  

Nome (em katakana): Data de nascim.: 

  

Pa
rt

ic
ip

an
te

 2
 Nome (em kanji ou alfabeto): Sexo: 

  

Nome (em katakana): Data de nascim.: 

  

Pa
rt

ic
ip

an
te

 3
 Nome (em kanji ou alfabeto): Sexo: 

  

Nome (em katakana): Data de nascim.: 

  

4 
Endereço do(a) participante 1 (representante): 

 

5 
Telefone: 

6 
Endereço de e-mail: 

  

7 
Línguas que fala (ex.: japonês, inglês e português): 

 

⃝ Atividade ao ar livre. Venha com roupas que protejam do frio. 
⃝ Os participantes estarão cobertos por um seguro contra acidentes,  

pago pelo organizador (Governo de Shimane).  
⃝ Estudantes do ensino primário ou abaixo deverão participar apenas se  

acompanhados(as) dos pais. 

INSCRIÇÕES: 

Escritório de Ações para o Lago Shinji e o Nakaumi, Divisão de Políticas  
Ambientais, Depto. de Meio Ambiente e Cotidiano, Governo de Shimane 

Telefone: 0852-22-5562 / Fax: 0852-25-3830 (das 8:30 às 17:15) 

E-mail: kankyo@pref.shimane.lg.jp 

(escreva “watch-waterbirds” no assunto do e-mail) 

Tamaki 
(udon) 

HIKAWA  
NISHI-CHÛ 

IRIGUCHI 

DESEMBARQUE 

Aoyama 
(roupas) 

Murata 

Kyûgô-sen  Izumo Matsue 

Joyfull 
(restaur.) 

Eneos 
(posto) 

YouMe Town  
Hikawa HIKAWA  

NISHI-CHÛ  
IRIGUCHI 
EMBARQUE 

Local do ponto Hikawa Nishi-chû Iriguchi 


