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TERREMOTO
 

Lembre logo 6 pontos para 

evitar acidentes graves 

 

ポルトガル語

 na terra. No mundo,no Ja- 
Hoje ,está ocorrendo racha

pão,com frequentes terre- 
motos.Perto de nossas ci- 
dades dizem que há fortes 
falhas vivas. 

Não esqueça do “Han- 
shin Daishinsai”, do  
Niigata Chuetsu de  
outubro passado.Dizem 
que está perto o terreno- 
to perpendicular no sul 
de Kanto. 

2°PONTO  Desligue o fogo quanto
antes- Quando pára o tremor,desligue
logo o fogo,mesmo sendo pequeno terre-
moto.Se for possível,é melhor deixar o  
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1°PONTO  Garantir a segurança da
família e a sua-. Ao começar o tremor, 
garanta a segurança da família e a sua.
O terremoto dura menos de 1 minuto. 
disjuntor desligado. 

3°PONTO Garantir a saída, abrindo a
porta e as janelas-No pequeno tremor
ou na parada,garanta a saída para re- 

 fúgio.No grande terremoto,a porta po- 
de ficar travada devido à deformação. 
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°PONTO Não se aproxime do portão
e da cerca 

conteceram acidentes  
ficando debaixo da 
cerca de blocos e da 
máquina de venda 
automática. Fora de 
casa, ao sentir o 
tremor, afaste-se da 
cerca de 
blocos.Principalmente 
as criancas que estão 
sujeitas ao perigo, 
requerem o cuidado 
dos pais, ainda mais  
no terremoto. 
4°PONTO Não saia apavorada para a
rua-Poderá machucar-se  

com estilhaços da janela em queda e  
telhas soltas com o terremoto.Ao sair 
para rua,observe bem o ambiente para

não se machucar. 
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6°PONTO  Procure obter informação
correta e agir seguramente 

 
No estado de pânico, 
mesmo vivendo a era
da informática, nada
pode servir .A
demagogia anda à solta.
Procure obter
informações corretas
sobre o terremoto
através da rádio, da TV,
do corpo de bombeiros e
da prefeitura. É
importante para sua   

                  família deixar
confirmado o local do refúgio no seu
dia-a-dia também. 
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 ●Deixe conosco o serviço de consulta para estrangeiros●●●    
Alguma vez aconteceu com você de querendo se abrir com alguém e não consegue. Ficando 

estressado e doente, deixando seu relacionamento pessoal deveras difícil.Mantém alojamento 
provisório também. 

Fujimino Kokusai Koryu Center consignado pelas cidades Fujimi, Kamifukuoka, Ohi e 
Miyoshimachi vem prestando inúmeros serviços de consulta. Procure sanar seu problema 
quanto antes. O telefone é:  

 ０４９― ２５３―７７４４ Consulta gratuita. 

●Não precisa ver o teclado Aulas de PC/Datilografia●●● 

 “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. 
★Local:Fujimino Kokusai Koryu Center ★Despesa:\４０００ (gratuita p/estrangeiro)  

★Dia e hora:1°～4°domingo (quarto vezes)/mês,10:00～12:00 
 

●Nasceu! Clube Dejikame Ｖａｍｏｓ ｆａｚｅｒ ａｔé ｉｍｐｒｅｓｓãｏ●●  
 Quem adquiriu o dejikame tão útil e popular, querendo aprender como usar, participe 
do clube de dejikame.Aprenda desde tirar fotos até compilação, impressão. 
★ Local:Fujimino Kokusai Koryu Center ★Despesa：\１０００/vez(sócio \５００)  
★ Dia e hora:2°domingo de cada mês 13:00~15:00 Início 10/abril. 

 

● ● 
Vamos converser para valer! 

O novo 「 Ｈ Ａ Ｎ Ａ Ｒ Ｏ kai 」 é o 
encontro de estrangeiros. 
 

「ＨＡＮＡＲＯ」em coreano significa “em 
um”. 

Abrir com outros para resolver, trocar 
informação para aproveitar na vida coti- 
diana.Pensando nesses termos foi criado 
o Hanarokai. Tem início na 3ªsegunda- 
feira de cada mês, 13:00~. Venha con- 
versar para valer, seja benvindos.FICEC 
é a sala de estar de todos. 
Dia hora:28/3(2ªfeira) 13:00~15:00 h. 
Local:Fujimino Kokusai Koryu Center 

Apreciando a flor
de cerejeira-Que tal estudar o 

japonês,apreciando a flor de cerejeira 

sentinto pétalas de flor nas mãos 

Dia/hora: 31/3  10:00~ 

Local de reuinião:FICEC 

Local:Benten no Morikoen 

Despesa:¥500(almoço) 


