
 Página 1 

 

 
 

 
 
Conteúdo 
P.2 Diretor Geral Igor Senčar 
em consultas políticas no Brasil 
P.3 Abertura da Embaixada da 
Eslovênia em Brasília 
P.4 Embaixadora Šmit visita o 
Ex-Ministro Celso Amorim 
P.5 Embaixadora Šmit visita a 
FIESP e ACSP; Novo chefe da 
Representação de Negócios 
Econômicos em São Paulo  
P.6 Porto Koper e Negócios na 
Eslovênia 
P.7 Embaixadora Šmit encontra 
a Comunidade dos eslovenos 
em São Paulo 
P.8 Vigésimo Aniversário da 
Independência Eslovena: 
“BEM VINDOS AO LAR” 
P.9 e P.10 Entrevista: Darja 
Kos Braga 
P.11 Tudo isto é a Eslovênia!  
P.13 Nova Gorica: Cidade 
eslovena planejada 
 

 
www.twenty.si 

 
www.slovenia.si 
________________________ 
Embaixada da Eslovênia  
SHIS - QL 8 - Conjunto 8 - 
Casa 7 - Lago Sul 
CEP: 71620-285 Brasília/DF  
Tel: + 55 61 3365 1445 
Fax: + 55 61 3365 1440 
Email: vbi@gov.si  
Web: brasilia.embassy.si  

    
 

 
Embaixadora Milena Šmit  
 
Prezados amigos! 
 
É com muito prazer e honra que, após um ano de abertura da 
Embaixada da Eslovênia em Brasília, lançamos nossa primeira 
newsletter que, acreditamos, vai se tornar o espelho de nossas 
atividades no Brasil. 
 
As relações entre a Eslovênia e o Brasil sempre foram muito boas e 
é preciso mencionar, neste sentido, que o Brasil foi um dos primeiros 
países a reconhecer a independência da República da Eslovênia, que 
completa, em junho deste ano, 20 anos de existência. 
 
O estabelecimento da Embaixada da Eslovênia no Brasil é a melhor 
maneira de continuar o desenvolvimento e o fortalecimento das 
relações bilaterais nos campos político, comercial e cultural, 
promovendo a mais ampla cooperação nas áreas de interesse 
comum como educação, inovação, tecnologia, indústria e outros. 
 
Também, junto com a nossa representação comercial em São Paulo, 
a Embaixada vai buscar novas oportunidades para acrescentar e 
diversificar o comércio entre os dois países. 
 
Esta newsletter foi concebida para fornecer não só informações 
sobre as atividades da nossa Embaixada em Brasília, mas também 
mais informações sobre a Eslovênia  e informações para brasileiros 
que desejam saber mais a presença do nosso país. 

 
Milena Šmit 
Embaixadora 

 

Embaixada da Eslovênia 
Brasília  
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Diretor Geral Igor Senčar em consultas políticas no Brasil 
 

 
Da esquerda para a direita: Subsecretária Geral Vera Machado, Embaixador 
Igor Senčar, Embaixadora Milena Šmit, Ministro Santiago Mourão, Ministro 
Conselheiro Edvin Skrt. 

 

 
Brasília / Rio de Janeiro / São 
Paulo – Entre 15 e 18 de 
fevereiro de 2011, o Diretor 
Geral do Departamento de 
Assuntos Europeus e Relações 
Bilaterais do Ministério de 
Relações Exteriores da 
Eslovênia, Embaixador Igor 
Senčar, realizou consultas 
políticas no Brasil e confirmou 
que as relações entre a 
Eslovênia e o Brasil são muito 
positivas e que ambos os países 
estão interessados em 
intensificar a cooperação. Estas 
foram as primeiras consultas 
políticas entre os países desde a 
abertura da Embaixada da 
Eslovênia em Brasília em 2010 
e da abertura da Embaixada do 
Brasil em Liubliana em 2008.

O Diretor Geral Igor Senčar encontrou-se com sua anfitriã, a Subsecretária Geral de Assuntos Políticos no 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Embaixadora Vera Machado. Eles confirmaram que as relações 
políticas entre a Eslovênia e o Brasil são positivas e que há mútuo interesse em fortalecer a cooperação 
econômica. Eles revisaram o status dos tratados e acordos em preparação e enfatizaram que a cooperação na 
ciência e tecnologia é muito boa. Eles também mostraram suas visões sobre atuais assuntos internacionais e 
regionais e sobre assuntos de cooperação dos dois países no âmbito da ONU.  
 
Ainda no Ministério das Relações Exteriores o Diretor Geral Igor Senčar reuniu-se com o Subsecretário Geral de 
Assuntos Econômicos, o Embaixador Pedro Luiz Mendonça, reafirmando o interesse da Eslovênia, 
anteriormente expresso, em concluir o acordo para evitar dupla tributação entre a Eslovênia e o Brasil. O Diretor 
Geral Igor Senčar também foi recebido no Palácio do Planalto pelo Assessor Especial para Assuntos 
Internacionais do Presidente, Professor Marco Aurélio Garcia, com quem ele conversou sobre atuais assuntos 
bilaterais e globais. 
 
Boa parte das consultas teve como foco a economia. O Diretor Geral Igor Senčar também visitou líderes do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Apex Brasil e duas grandes associações 
industriais – a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e a Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (FIRJAN). No Rio de Janeiro, o Diretor Geral Igor Senčar encontrou-se também com o 
Professor João Pontes Nogueira, Diretor do Instituto de Relações Internacionais de uma das maiores 
universidades brasileiras, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  
 
Durante o almoço em sua homenagem, organizado pela Consulesa Honorária da Eslovênia em São Paulo, Maria 
de Lourdes Hlebanja, o Diretor Geral Igor Senčar conheceu o Presidente da União dos Eslovenos do Brasil, 
Martin Črnugelj, que disse estar satisfeito com a abertura da Embaixada no Brasil. Martin também apresentou as 
atividades e os esforços dos eslovenos que moram no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é um lar para 
um grande número de eslovenos e seus descendentes no Brasil. 
 
O Diretor Geral Igor Senčar conheceu alguns embaixadores de outros países da União Européia, em particular, 
da Europa Central, e compareceu a uma recepção em comemoração ao 20° aniversário do Grupo Visegrad, 
organizada por embaixadores dos países membros do Grupo. 

D I P L O M A C I A 
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Cerimônia de hasteamento da bandeira eslovena na Embaixada em Brasília 
 

Embaixadora Milena Šmit  

 
A Embaixada Eslovena em Brasília foi 
aberta dia 23 de março de 2010. A primeira 
Embaixadora residente, Milena Šmit, 
chegou a Brasília no dia 29 de Outubro de 
2010. 
 
Por ocasião do 20° aniversário do plebiscito da 
independência da Eslovênia no dia 23 de 
Dezembro de 2010, uma cerimônia foi 
realizada nas instalações da recém-inaugurada 
Embaixada da Eslovênia em Brasília. A 
Embaixadora Milena Šmit, em um curto 
discurso, enfatizou a importância da aquisição 
do estado esloveno de maneira democrática e 
pacifica e destacou os protagonistas do 
processo de independência da Eslovênia. Para 
a Embaixada eslovena mais recente aberta na 
América do Sul a Embaixadora desejou 
sucesso. A cerimônia foi concluída com o 
primeiro hasteamento das bandeiras da 
Eslovênia e da Europa na frente da sede da 
embaixada no Lago Sul em Brasília. 
 
Para mais informações:  
brasilia.embassy.si 
 

 
Cerimônia de hasteamento da bandeira em frente à 
Embaixada 

Embaixadora Milena Šmit, seu cônjuge, Thomas Soriano 
(esquerda) e o Ministro Conselheiro Edvin Skrt (direita)   

E M B A I X A D A 
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Embaixadora visita o Ex-Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim 
 

 
Embaixadores Milena Šmit e Celso Luis Nunes Amorim  

 
A Embaixadora Milena Šmit encontrou-se com o ex-Ministro das Relações Exteriores Celso 
Nunes Amorim no dia 2 de Fevereiro e entregou uma carta pessoal do Presidente da Eslovênia, 
Danilo Türk, pois o Presidente e o Embaixador Amorim se conhecem há muito tempo, principalmente 
por causa do trabalho deles na ONU. A Embaixadora Milena Šmit convidou o Embaixador Celso 
Amorim para participar do Fórum Estratégico de Bled 2011. 
 
Fórum Estratégico de Bled 2011 
 

 
Emb. Antonio Patriota no Fórum  
Estratégico de Bled em 2010 

O 6° Fórum Estratégico de Bled será realizado na cidade alpina 
de Bled, na Eslovênia, nos dias 9 e 10 de Setembro 2011 
O foco do Fórum será o Poder do Futuro – sobre os novos 
formadores de opinião e influenciadores. De acordo com Joseph S. 
Nye, este século está testemunhando duas alterações de poder: a 
transição e a difusão do poder. A transição de poder de um estado 
dominante para outro é um acontecimento histórico já conhecido, 
enquanto a difusão de poder é um processo mais novo. O poder sob 
a forma de conhecimento está mudando as relações internacionais. 
Nós pretendemos explorar estes desafios no Fórum, além de discutir 
o papel dos estados menores nas relações globais, segurança 
alimentar, assuntos ambientais e econômicos, etc. 
Para mais informações: 
www.bledstrategicforum.org 

E M   F O C O 
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Embaixadora Milena Šmit visita a FIESP 
 

 

São Paulo, 10 de Dezembro de 2010 – A Embaixadora Milena 
Šmit, junto com o Sr. Martin Kostanjšek, então chefe da 
Representação de Negócios Econômicos em São Paulo, visitou a 
sede da FIESP em São Paulo. Ela foi recebida por Newton de Mello, 
Diretor Assistente para Assuntos Internacionais. A Embaixadora 
enfatizou o interesse das empresas eslovenas na cooperação com as 
empresas brasileiras e anunciou que, em breve, o Primeiro Ministro 
da Eslovênia, Borut Pahor, visitará o Brasil juntamente com a 
delegação de negócios, uma vez que muitas empresas eslovenas bem 
sucedidas gostariam de se instalar nos países mais distantes e com 
potencial como o Brasil. A Embaixadora sublinhou também a 
importância do Porto de Koper, um porto com um excelente ponto 
de entrada de todos os países para a Europa Central. 

Prédio da FIESP em São Paulo 

 
Embaixadora Milena Šmit visita a ACSP 
 
São Paulo, 18 de Fevereiro de 2011 – A  
Embaixadora Šmit encontrou-se com o Diretor 
Executivo do Departamento de Comércio 
Exterior da Associação Comercial de São 
Paulo, Sidnei Docal, que fez uma apresentação 
das atividades da ACSP. A Embaixadora falou 
do interesse por uma cooperação econômica 
bilateral mais intensa. Ela também disse que 
seria bom se o mercado esloveno fosse 
descoberto pelas empresas brasileiras, 
incluindo as empresas em São Paulo.   

Diretor da ACSP Sidnei Docal, Embaixadora Milena  
Šmit e Ministro Conselheiro Edvin Skrt (foto: ACSP) 

 

Novo chefe da Representação de Negócios Econômicos em São Paulo 
 

 
Ivan Majcen  
Endereço:  
Rua Alameda Lorena 131,  
Conj. 101/102 - Jardim Paulista  
CEP: 01.424-000 São Paulo – 
SP Brasil 
Tel: 00 xx 11 3053-6891 
Fax: 00 xx 11 3053-6891 

Ivan Majcen é o novo chefe da Representação de Negócios 
Econômicos em São Paulo, que funciona sob responsabilidade da 
Embaixada da Eslovênia em Brasília. 
A Representação fornece os seguintes serviços de assistência às 
empresas eslovenas: 
 
- redução dos riscos nos negócios para empresas que entram no 
mercado estrangeiro; 
- exploração dos novos mercados potenciais por meio de relatórios 
específicos e análises; 
- contatos com potencias parceiros de negócios, fornecedores e 
empresas terceirizadas; 
- instalação de empresas e de suas filiais. 
 
Para mais informações: 
www.investslovenia.org 

E C O N O M I A 
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Quantidade de soja sem precedentes desembarca no Porto de Koper vindo 
de um único navio do Brasil 
 

 
Porto de Koper  
Foto: Delo, d.d. 
 

Em outubro de 2010, o Navio 
Firmeza do porto do Rio 
Grande trouxe um recorde de 
44.000 toneladas de resíduo de 
soja até o porto de Koper. O 
Navio Firmeza, de tamanho 
ligeiramente inferior a 200 
metros, tem a capacidade total 
de 45.747 toneladas. Esta é uma 
quantidade de soja sem 
precedentes, que foi 
desembarcado de um único 
navio no Porto de Koper. Os 
resíduos de soja são o que resta 
após a prensagem dos grãos de 
soja, que são utilizados nas 
misturas para alimentação de 
gado.

O Porto de Koper é o único porto esloveno, situado na parte norte do Mar Adriático, conectando 
principalmente os mercados da Europa Central e do Sudoeste da Europa com o Mar Mediterrâneo. 
Diferentemente de outros portos europeus, que são administrados pelas autoridades portuárias, as 
atividades do Porto de Koper compõem a gestão da área da zona franca, a gestão da área portuária e o 
papel de terminal operador. O Porto de Koper tem 12 terminais especializados. 
 
Para mais informações: 
www.luka-kp.si 
 
 

Negócios na Eslovênia 
 

O Instituto para a Economia e a Paz ranqueou a Eslovênia como 9° lugar dentre 144 países no 
Índice Global de Paz de 2009. 
 

 
Avião esloveno leve da Pipistrel          
Foto: Pipistrel d.o.o. 
 
 

Uma vez que você estiver na Eslovênia você vai 
perceber duas coisas: a diversidade do país e a 
abertura de seu povo. Estas mesmas qualidades 
traduzem as diretrizes básicas da economia 
eslovena; a Eslovênia é considerada como um 
país que tem uma economia estabelecida, 
competitiva e flexível, com uma boa posição 
internacional em quase todos os rankings. 
Apesar dos desafios óbvios, o país permanece 
num ritmo crescente, com aumento do PIB de 
pouco acima de 6 % ao ano. Mas o que 
realmente trouxe a Eslovênia para o grupo das 
economias européias modernas, avançadas e 
competitivas, foi a adesão à zona do Euro em 
2007. 
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Embaixadora Šmit encontra a Comunidade dos eslovenos em São Paulo 
 
A Embaixadora da Eslovênia Milena Šmit 
compareceu à tradicional reunião em 
Dezembro da Associação dos Eslovenos no 
Brasil no dia 12 de Dezembro de 2010 em São 
Paulo. 
 

 
Embaixadora Milena Šmit e Presidente da União dos 
Eslovenos, Martin Črnugelj em São Paulo 

O Presidente da Associação dos Eslovenos no 
Brasil, Martin Črnugelj, deu as boas vindas à 
Embaixadora e expressou sua imensa satisfação 
pela iniciativa da Eslovênia de instalar a 
embaixada no Brasil. Ele disse que a abertura da 
embaixada em Brasília será uma maneira de 
apoiar a Associação dos Eslovenos e desejou à 
Embaixadora todo sucesso. 

 
A Embaixadora Milena Šmit cumprimentou os 
eslovenos e os brasileiros com origem eslovena, 
elogiando seus esforços para manter contato 
com a cultura do país. Ela destacou a 
importância da cooperação econômica entre os 
dois países e disse que esta será uma das 
prioridades da Embaixada. Além disso, 
informou que serviços consulares também 
estarão disponíveis para os cidadãos eslovenos 
pela Embaixada. Ela agradeceu o trabalho do 
Presidente da União dos Eslovenos, Martin 
Črnugelj, e também apresentou a Consulesa 
Honorária da Eslovênia em São Paulo, Maria de 
Lurdes Hlebanja. A Embaixadora manifestou 
suas expectativas quanto ao trabalho futuro e à 
boa cooperação da Embaixada com o Consulado. 
Durante o evento, acompanhado de 
entretenimento e pratos caseiros feitos de acordo 
com receitas eslovenas, o coral formado dentro 
da Associação de Eslovenos também se 
apresentou. 
 
 
Para mais informações: 
www.eslovenosnobrasil.wordpress.com 

_____________________________________ 
Cônsules Honorários da Eslovênia no Brasil 
 
Consulado da República da Eslovênia - SP 
Rua Prof. Miguel Maurício da Rocha, 507  
Brooklin  
CEP 04 622-031 São Paulo/SP  
Tel.: 00 xx 11 5093 90 29  
Fax.: 00 xx 11 5542 43 71 
Email: smlhlebanja@terra.com.br 
Sra. Maria de Lourdes Hlebanja, Consulesa 
Honorária  
 

_______________________________________ 
 
 
Consulado da República da Eslovênia - MG 
Rua Ouro Preto, 611, Loja 04  
Santo Agostinho, Barro Preto  
CEP 30170-040 Belo Horizonte/MG  
Tel.: 00 xx 31 3335 6131  
Fax.: 00 xx 31 3047 9533 
Email: ana.truana@gmail.com 
Sra. Ana Šalej, Consulesa Honorária  
 

E S L O V E N O S  N O  B R A S I L 
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20° Aniversário da Independência Eslovena: “BEM VINDOS AO LAR” 
 
Prezados eslovenos no mundo, queridos amigos, 
 
Em 2011 a República da Eslovênia vai 
celebrar vinte anos de independência. 
Convidamos cordialmente todas as 
organizações, associações e comunidades 
eslovenas e todos os eslovenos e amigos da 
Eslovênia para o evento “BEM VINDOS AO 
LAR”, uma reunião eslovena que 
acontecerá em Liubliana em 1° de Julho de 
2011. 

 
www.twenty.si  
 
O evento acontecerá no centro da cidade, 
com uma apresentação feita por 
associações eslovenas, mídia e outras 
organizações eslovenas. Haverá 
performances de grupos musicais e de 
teatro, workshops, eventos educacionais e 
atividades esportivas. 
Estão todos convidados para assistir e 
participar dos projetos dos eslovenos em 
todo o mundo. Será uma reunião festiva e de 
encontro de eslovenos de diversas gerações  

e também será a desculpa perfeita para vir e 
conhecer melhor a Eslovênia. 
Para esta ocasião a Organização Turística 
Eslovena preparou pacotes turísticos a 
preços muito favoráveis. Informações 
detalhadas sobre esses pacotes estão 
disponíveis na seguinte página da internet: 
www.slovenia.info/homecoming 
Informações serão publicadas na página do 
Escritório do Governo da República da 
Eslovênia para os Eslovenos no Exterior 
www.uszs.gov.si no portal dos Eslovenos no 
Exterior www.slovenci.si e em uma página 
especial para o 20° Aniversário da 
Independência da Eslovênia www.dvajset.si. 
Nestas páginas você também achará 
informações sobre todos os outros eventos 
agendados para o ano de 2011, que marca 
esse importante aniversário. 
Na sexta feira, 1° de Julho de 2011 
estaremos ansiosos para nos reunirmos e 
nos conhecermos melhor, rirmos juntos, 
dançarmos e conversarmos nas ruas e 
praças do centro de Liubliana! 
 
 
 

 
Liubliana, Três Pontes  Foto: Viaslovenia 
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Darja Kos Braga, Eslovena da capital do Brasil  
 
Darja Kos Braga é umas das poucas eslovenas, senão  a única, 
que vive em Brasília. Ela é casada com o jornalista brasileiro 
Kennedy Alencar e eles tem dois filhos, Alencar e Cristina. Darja 
estudou em São Paulo e trabalha como arquiteta. Ela está abrindo 
uma empresa que trabalhará com consumo eficiente de energia. 
Ela vive no Brasil há 16 anos e continua tendo fortes relaçoes com 
a cultura e a língua eslovena.  

Darja Kos Braga 
 
O que trouxe você para o Brasil?  
O que me trouxe ao Brasil foi o amor. No ano de 1992 conheci meu marido, que é brasileiro, em 
Londres. No ano seguinte, em 1993, já estava morando em São Paulo. 
 
Antes de morar em Brasília você morou em São Paulo. A qualidade de vida é maior em Brasília 
do que em São Paulo?  
Sim, podemos dizer que a qualidade de vida em Brasília é mais alta. Isso é conseqüência 
principalmente do fato de se tratar de uma cidade bem menor e com baixa densidade demográfica. No 
entanto, eu prefiro a cidade de São Paulo. Mesmo com grandes problemas de transito, enchentes e 
poluição de ar, ela me agrada mais. Tem mais cara de cidade. É uma metrópole.  
  
Você mantém contato com a Eslovênia? Você viaja para lá com frequência?  
Sim, faço as visitas com relativa freqüência, a 
cada 2 – 3 anos. Sinto muita saudade da minha 
família, amigos, comida eslovena e também da 
minha cidade natal Liubliana. Desde que moro 
aqui considero a Liubliana uma das cidades mais 
bonitas. Sinto um imenso prazer em passear a pé 
ou de bicicleta no centro da cidade. E sinto 
muita falta disso aqui em Brasília. Quem 
conhece a cidade de Brasília vai consegue 
entender por quê.  

Cumprimentando o presidente esloveno Danilo Türk  
durante sua visita oficial ao Brasil em abril de 2008 

 
E o esloveno, como você conseguiu manter a 
fluência após 16 anos?  
Pratico a língua eslovena quase toda semana 
quando converso com a minha mãe pelo Skype, 
quando troco e-mails com familiares e amigos 
eslovenos e, claro, durante as visitas. 
Freqüentemente me dizem que falo com sotaque. 
Às vezes tenho dificuldade de lembrar palavras 
menos usadas. 
 
O que você faz, quais são as suas atuais 
ocupações?  
Antes da mudança para o Brasil, eu estudava 
engenharia civil na Faculdade de Engenharia 

Civil e Geodésica da Universidade de Liubliana. 
Mas sempre gostei muito de arquitetura. No 
segundo ano da faculdade, fui escolhida pelo 
professor e arquiteto Ales Krainer para 
participar de um programa de intercâmbio na 
famosa AA School of Architecture em Londres. 
Lá, entrei pela primeira vez em contato com a 
área na qual trabalho hoje e que adoro. 
Basicamente se trata de arquitetura adaptada ao 
clima, ou seja, como projetar para obter 
ambientes com altos níveis de conforto térmico 
e luminoso e ao mesmo tempo com baixo 
consumo energético. 
    

E N T R E V I S T A 
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E sobre as oportunidades de negócio, existem menos opções no Distrito Federal do que em 
outras cidades do Brasil? 
Podemos dizer que, em geral, sim. Quando nos mudamos para cá no final do ano 2000, procurei 
emprego em escritórios de arquitetura e não consegui. Para não ficar parada optei na época pela pós-
graduação. Foi muito bom, pois consegui fazer mestrado na minha área de interesse.  
No Distrito Federal há muitas opções de emprego em cargos públicos. É o paraíso para quem deseja 
passar por um concurso e assim obter um salário bom e estabilidade.   
 

 
      Darja com a família 
       
      Todas as fotos são do arquivo pessoal de Darja Kos Braga. 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

A Embaixada da Eslovênia em Brasília informa que acontecerá o 
Primeiro Atendimento de Dias Consulares organizado em São Paulo 

 
na Sexta-feira, 20 de Maio de 2011 de 10 às 12 e de 14 às 18 horas 

e 
no Sábado, 21 de Maio de 2011 de 10 às 13 horas 

 
no Consulado da Eslovênia  

Rua Prof. Miguel Maurício da Rocha, 507  
Brooklin CEP 04.622-031 São Paulo/SP 

 
Eslovenos e cidadãos eslovenos estão convidados a marcar um horário para os Dias  

Consulares em São Paulo junto à Embaixada da Eslovênia em Brasília  
pelo email vbi@gov.si ou pelo telefone (61) 3365 1445 

 
A Embaixada da Eslovênia pretende organizar os Dias  

Consulares em São Paulo regularmente. 
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Tudo isto é a Eslovênia!  
 

 
Logarska vale. Foto: UKOM 
 
A ESLOVÊNIA EM BREVES DADOS: 
 
Nome oficial: REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA  
Sistema político: Democracia parlamentar  
Capital: Liubliana  

Superfície: 20.273 km
2 
 

População: 2,032,362 (31/12/2008)  
Moeda: Euro (1 euro = 100 céntimos)  
Língua: O esloveno; nas zonas de nacionalidade 
misturada, também italiano e húngaro  
Nacionalidade: eslovena 83%; húngara 0,3%;  
italiana 0,1%; sérvia 2%; croata 1,8%;  
muçulmana 1,6%; o resto 11,1%.  
Religião: católica (58%), protestante (0,9%),  
ortodoxa (2,3%), muçulmana (2,4%)  
Prefixo telefônico: + 386  
Fuso horário: GMT/UTC +1  
 

 
 
Números importantes:  
112 – Ambulância  
112 – Bombeiros  
113 – Polícia  
1987 – Assistência nas rodovias 
 
Páginas úteis da rede:  
Dados gerais sobre a Eslovênia: 
www.slovenia.si  
Governo da República da Eslovênia: 
www.vlada.si  
Escritório das relações públicas: 
www.ukom.gov.si  
Organização eslovena de turismo: 
www.slovenia.info  
União automobilista da Eslovênia:  
www.amzs.si  
Tempo:  
www.arso.gov.si 

V O C Ê  C O N H E C E  A  E S L O V Ê N I A? 
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A Eslovênia é um dos menores e mais novos 
países que apareceu nos mapas mundiais no ano 
1991. A singularidade que marca o país é, sem 
dúvida, a sua posição geográfica no encontro de 
quatro grandes regiões européias: a região dos 
Alpes, a misteriosa região dinárica, a vasta 
região panónica e a região mediterrânea. 

 
Rio Krka. Foto: UKOM 
A riquíssima e heterogênea tradição natural e 
cultural desde sempre provoca a criatividade dos 
escritores e outros artistas. Ivan Cankar, um dos 
principais mestres da literatura eslovena, 
descrevia a Eslovênia como um paraíso de 
delícias por debaixo do monte Triglav. Do colo 
destas características surgiu um estado que só há 
pouco atingiu a sua maioridade. Contudo, a 
Eslovênia hoje em dia figura como membro de 
todas as organizações internacionais mais 

importantes, entre elas, a UE e a OTAN. Foi o 
primeiro país recém integrado à UE que na 
primeira metade do ano 2008 presidiu o 
Conselho da UE.  
 
Na paisagem eslovena predomina a cor verde, 
no entanto, o país se caracteriza pela diversidade 
e heterogeneidade em todos os sentidos. Os 
eslovenos são um povo muito orgulhoso que 
respeita os sucessos dos seus compatriotas. Para 
eles, a herança histórica, cultural e natural 
representa uma verdadeira fonte de inspiração.  
Será que poderíamos admirar kozolec, lipicanec, 
potica, panjske končnice, kranjska čebela em 
qualquer outro lugar? Com certeza não, somente 
na Eslovênia! Poderíamos encontrar a língua 
com a categoria gramatical o dual ou investigar 
numerosos dialetos, todos reunidos num 
território tão pequeno? Ou contemplar com 
deleite grandes nomes da cultura (o arquitecto 
Jože Plečnik), importantíssimas invenções (os 
logaritmos), numerosos esportistas coroados de 
sucesso, esportes nacionais (montanhismo, 
atletismo) e uma beleza natural pura. A herança 
histórica que acabamos de mencionar tem 
influído na cultura nacional e no caráter do novo 
país durante milênios. 
 

 
SNG Ópera e balett, Liubliana. Foto: UKOM 
 
 

www.slovenia.info

 

               
Piran. Foto: UKOM .                                                         Caverna de Postojna. Foto: UKOM 
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Nova Gorica: Cidade eslovena planejada 
 

 
Nova Gorica, vista de Solkan 
 
Nova Gorica 
População: 31.000 habitantes.  
Nova Gorica é uma cidade e um município no oeste da Eslovênia, junto à fronteira norte italiana. Nova 
Gorica é recente, foi fundada em 1948, quando o Tratado de Paz com a Itália em 1947 decidiu criar 
uma nova fronteira entre a ex-Iugoslávia e a Itália, deixando a cidade de Gorizia fora dos limites da 
Iugoslávia e, assim, separando a zona do vale inferior do rio Vipava do seu centro regional. Nova 
Gorica é o principal centro urbano da região de Goriška, no litoral esloveno. 
 
O nome Nova Gorica literalmente significa "Gorizia Nova". Entretanto, a maioria das pessoas da 
região simplesmente chama a cidade de Gorica (i.e., 'Gorizia'), ao passo que se referem à cidade 
italiana vizinha como "Gorizia Velha" (em esloveno: Stara Gorica). A palavra  "gorica" é uma forma 
diminutiva da palavra em esloveno "gora", que significa "montanha." 
 
Nova Gorica possui um dos quarto teatros nacionais na Eslovênia. É uma cidade universitária e tem o 
Museu de Goriška no Castelo Kromberk.  
 
Ao sul da cidade estão as Colinas 
Kostanjevica, um lar para a Igreja da 
Anunciação da Nossa Senhora e um 
Monastério Franciscano do séc. XVII, cujos 
tesouros do passado são ricos de fato. Os 
últimos membros dos Bourbon, a Família Real 
Francesa, estão enterrados numa cripta debaixo 
da Igreja (Charles X, membros de sua família  
 

 
Monastério Kostanjevica em Nova Gorica 

C I D A D E S  E S L O V E N A S 
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e seus descendentes, incluindo seu filho Louis-
Antoine de France e seu neto Henri d'Artois, 
sobrinho de Louis (Louis-Antoine e Henri 
nunca governaram como reis). Ele fugiu da 
França após a revolução em 1830, encontrando 
refúgio em Gorizia e finalmente a paz eterna. 

Também está enterrado lá Pierre Louis Jean 
Casimir, um nobre Bourbon que também 
morreu em exílio, em 1839. 
 

 

 

 
Sveta Gora (Montanha Sagrada) 
 

 
 
 
Do lado oposto da Colina Kostanjevica, ao norte da cidade 
está Sveta Gora (Montanha Sagrada), um pico de 682 metros que 
vem atraindo peregrinos por 450 anos. A vista de lá é excepcional 
e, em um dia claro, os visitantes podem ver Veneza, os Dolomitas 
e os Alpes Julianos. O topo da montanha é o lar de uma basílica 
magnífica, onde eventualmente se realizam concertos; do 
Monastério Franciscano e do Museu das Batalhas do Rio Soča 
(em italiano, rio Isonzo). 

Nova Gorica, com o maior 
cassino da Europa Central, é 
também muito conhecida 
pelos modernos centros de 
apostas e entretenimento. 

     
 Cassinos em Nova Gorica

O município de Nova Gorica é governado por 
um prefeito, eleito a cada 4 anos por voto 
popular, e por um conselho municipal de 32 
membros. O distrito eleitoral de Nova Gorica é o 
distrito de residência do atual Primeiro Ministro 
Esloveno, Borut Pahor, do Ministro das 

Relações Exteriores, Samuel Žbogar, bem como 
do primeiro diplomata da Eslovênia residente 
em Brasília, Edvin Skrt, que iniciou o processo 
de instalação da Embaixada em Brasília, em 
Março de 2010. 

 
Para mais informações: www.novagorica-turizem.com   
 
 

Esta Newsletter foi elaborada na Embaixada da 

Eslovênia em Brasília. 

Editores: Edvin Skrt e Adriana de Campos Cerqueira. 

Para se inscrever ou para cancelar sua inscrição para 

a eNewsletter, por favor, envie um email para: 

vbi@gov.si.  

Para esclarecimentos, comentários ou sugestões, 

por favor, entre em contato com: 

Tel: + 55 61 3365 1445  

Fax: +  55 61 3365 1440 

Email: vbi@gov.si 

Web: www.brasilia.veleposlanistvo.si  

              
Embaixada da Eslovênia, Brasília               


