
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆（   ）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 8

 Cabe ao pai cuidar da saúde de seu filho 
 Atenção nas informações de saúde 
 

   

   ★Em abril,vacinação BCG sem teste de tuberculina！  

● Pela reforma da vacinação contra tuberculose,será feita a vacinação BCG, 
sem teste de tuberculina para bebês de até 5 meses de idade,a partir de abril.  

Em Fujimi-shi, será feita a vacinação individual.Procure vacinar cedo, nas 
instituições médicas designadas pela cidade.E, após 1 de abril, as crianças 
maiores de 6 meses de idade não poderão vacinar individualmente.Por 

conseguinte, devem procurar a vacinação coletiva no Zoshincenter realizada 
até março.  

    （até 31/3/2005） 

★ ：idade:３～４８meses de idade 

★ ：vacinação:teste de tuberculina, no caso negative vacinação BCG 
★ ：local:Kenkouzoushincenter 

 

 

     （partir de 1/4/2005） 

★ ：idade:menores de 6 meses de idade  

★ ：vacinação:vacinação BCG(sem teste de tuberculina) 
         ★ : local:instituições médicas designadas pela cidade 

 Maiores detalhes: 

● Fujimi-shi:Kenkouzoshincenter・・・ ０４９－２５２－３７７１ 

● Kamifukuoka-shi:Hokencenter・・・・・０４９－２６４－８２９２ 

● Ohimachi：Hokencenter・・・・・・・・０４９－２６６－２３００ 

● Miyoshimachi：Kankyoueisei-ka・・・・０４９－２５８－００１９ 

 

ポルトガル語

VOCÊ SABIA? 

Mudou a vacinação 
contra tuberculose. 

Vacinação BCG p/bebê 
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Você conhecia o calendário de saúde? É um calendário que dá 

informação sobre saúde para zelar a saúde da sua família durante  

o ano. Neste mês, informaremos sobre a alteração da vacinação 

BCG para bebê, que vai entrar em vigor a partir de abril. 
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   Consulta de estrangeiros 

Querendo se abrir c/ alguém e não consegue.Alguma vez você não sentiu isso.Viver carregando 
problemas poderá acarretar transtorno no relacionamento pessoal devido ao stress. 
Fujimino Kokusai Koryu Center consignado por dois municípios e duas cidades para consulta 
de estrangeiros. Sane seus problemas antes de ficarem mais sérios.Telefone: 

 ０４９― ２５３―７７４４  Serviço é gratuito 

● Tente conversar para valer! 

Encontro de estrangeiros●●
 É comum os patrícios se conversarem
e ajudar mutuamente. Porém, é raro ter

oportunidade de conversar com os es-

trangeiros que vivem aqui no Japão.Para
satisfazer isso, arranjamos um lugar

para isso. É o tempo de trocar informa-

ções para melhoria da vida. E também
trata-se de uma oportunidade de desem-

buchar seus pensamentos. Estamos aguar-

dando a sua partiicipação. 
★ Local:Fujimino Kokusai Koryu Center

★ Dia/hora:3ª segunda-feira do mês 
    13:00～15:00 horas 

   fev.dia 21(segunda-feira) 

★ Despesa:gratuita.É o tempo de

trocar informações. 

● Não precisa ver o teclado 
Ａｕｌａｓ ｄｅ ｄａｔｉｌｏｇｒｑｆｉａ ＰＣ●
 “Tact-tipping” é um método de

datilografia olhando sòmente a tela sem

olhar nos declados.Preenchendo a tela

como se fosse tocar a música usando
livremente 10 dedos. 

Você é capaz de fazer isso também.É
gratuita para estrangeiros. 

Você não quer tentar. 
★ Local:Fujimino Kokusai Koryu Center

★ Dia:1°～4°domingo/ março (4 vezes)
        １０～１２horas 

★Despesa:\4000(franca p/estrangeiro)

◆Escusa e correção・・・No Information de dezembro apresentamos o modo de fazer o cartão
de usuário da biblioteca,dizendo com um cartão poderia utilizar outras bibliotecas,
porém, o certo é com um cartão poderá utilizar a  biblioteca que expediu esse cartão.

Venha passear  Bater o papo saboreando os pratos estrangeiros. 

Kokusai Koryusalon   Há palestra também. 

★★★★★★★★★★★  Venha brincar uma vez. 
● Dia e hora：6 de março(dom.)14～16 horas. 
● Ｌｏｃａｌ：Fujimi-shi Mizutani Kominkan  


