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Tendo cartão de crédito, mesmo sem dinheiro na carteira e 

pouco saldo na conta corrente, dá para fazer prontamente uma 
compra de alto valor.É estranho, não é. Mas o cartão de crédito 
não é um cartão mágico, com que dá para obter qualquer coisa. 
Se deu para fazer compra de alto valor além do seu dinheiro 
disponível, significa que você contraiu uma dívida. 

Hoje, há muita gente que está endividada a ponto de não 
poder saldar a dívida por ter feito compras com o cartão de 
crêdito desordenadamente.Fazendo compras pagando à vista 
dá para conscientizar do alto preço que está pagando ou deixar 
de comprar porque não dispõe de dinheiro. Mas ao passo que 
pagando com o cartão, não há como perceber. Dizem até que o 
cartão é narcótico. 
 

 
 Mormente requer cuidado no sistema de pagamento “riboru- 
bingu” do cartão de crédito.Nele, mesmo que se faça várias 
compras seguidas, o valor mensal de reembolso é fixo. O que 
deve temer é que mesmo que se faça imensas compras, não se 
conscientiza disso porque não aumenta o valor do reembolso 
constante na conta corrente.Logicamente, reembolsando pouco 
a pouco, o valor do principal e de juros fica inchado.E o 
reembolso não termina por muito tempo.   

 

 Hoje o mundo está tentando desesperadamente 
sair da recessão econômica rigorosa. Diante da peno- 
sa economia doméstica, o empréstimo é eficaz modo 
de usar o dinheiro.Mas espere um momento. Saiba 
que isso sem planejamento é muito perigoso.  
 

Empréstimo inteligente 

Saiba consumir para não cair no inferno do em- 
préstimo-pense antes de pedir o empréstimo e de comprar 

 
 

Cartão de crédito é o cartão mágico!? 
 Nova influenza  

ainda requer cuidado 

A influenza de porco 
infectada nos seres hu- 
manos confirmada no  
México alastrou-se no  
mundo,inclusive no Ja- 
pão.  
●Prevenção c/contágio 
＊Evitar a multidão fora. 
＊ Usar a máscara. ＊

Para evitar o salpico da 
tosse,manter a distância 
de 1～2m entre pessoas. 
＊Lavar bem as mãos c/ 
sabonete e fazer o garga- 
rejo,na volta a casa.. 
●Sintomas de aparelho 
respiratório agudos como 
febre/tosse -ligue  para:  
① Hatsunetsu Sodan/  
Centro de Saúde Tokoro- 
zawa Tel. 042-2903-1777 
② Fujimishi Kenko 

Zoshin Center 
Tel.0 4 9- 2 5 2-3 7 7 1 

 

Pagamento a “Riborubingu” é terrível arapuca 

ポルトガル語 
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A empresa de cartão de crédito sugere muitas vezes esse cartão 
de pagamento “riborubingu” ao cliente. Mas não deve aceitar 
na hora a sugestão. Em vez disso, deve pensar para que está 
fazendo o cartão.Épossível levar a vida sem o cartão. E quem 
tem o cartão não deve emprestar a outrem para evitar o 
problema. 

Por outro lado, há quem pede o empréstimo a empresa 
financeira ou a financiamento aos assalariados e cujos juros 
incharam tanto que ficou impossibilitado de pagar.Nesses 
casos também o mesmo sistema de pagamento  foi  sugerido 
e  dizem que chagam a 90% dos casos.Como quem contraiu a 
dívida vai pagar a longo prazo, pagará juros amontoados.  
Quando fica endividado com o cartão ou com o empréstimo 

aos assalariados,impossibilitado de saldar a dívida, em vez de 
tentar solucionar o problema sozinho, procure o centro de 
consumidor da cidade ou a associação de advogados  e pede 
que apresente um advogado de confiança ou um  escrevente 
judicial.(redação-Maeda) 

 

 “Hanabi”é sem dúvida a poesia  
da natureza de verão do Japão! 
Apresentamos algumas exibições
ですが、東上線沿線の花火大会を紹em Tojosen. Serão excelentes experiências culturais. 

●”Saikasai”festival civil Asaka 2/8(sáb.)20:00～21:00) 
 Ex-acampamento Asaka Tojosen estação Asaka saída 

sul 5 minutos a pé da estação. No caso de chuva será 
no dia seguinte.Tel.0 4 8 - 4 6 3 -1 1 1 1 

●Competição de hanabi Koedo Kawagoe-9/8(sáb.)19:30 
～21:00h. Parque Isanuma Tojosen estação Kawagoe- 
Ônibus Seibu p/Kawagoe Green Park.15 minutos.Cami- 
nhar 5 minutos.No caso de chuva no dia seguinte. Tel.: 0 
4 9 – 2 2 2 – 5 5 5 6●Competição de hanabi Higashima 
tsuyama-30/8(sáb.)19:00～21:00 beira do Tokigawa 10 
minutos da estação Takasaka.No caso de chuva será no  

dia seguinte.Tel.: 0 4 9 3 – 2 3 – 3 3 4 4  

Aulas de PC 

Está aberta a classe de  
PC ministrada pelo pro- 
fissional destinada aos 
estrangeiros.É gratuita. 

Atualmente no período 
de junho～novembro há 
5 pessoas estudando. 

Para próximo período 
de ezembro do corrente 
a maio do próximo ano  
a inscrição está aberta 
para 5 pessoas.e encer- 

rada por ordem de chega- 
da.2ª.s e 4as.quintas-fei 
ras, 1:00~2:30horas.Sua 
visitação é bem-vinda. 
 

Aviso –“Garden Beach” 

 “Fujimishi Garden Beach” 
administrada pela prefeitura é 
apreciada pelos estrangeiros 
também.Este ano ficará aberta 
de 11/7(sáb.)～6/9(dom) 
 Taxa:¥500 p/geral,¥300 
p/ginasianos,¥100 p/primários 
Gratuita p/pré-scolares,mas 
precisa de acompanhantes.Ha- 
verá aulas de natação,sorteio,  
competição de apanhar o 
“nijimasu”. 
Maiores detalhes, favor ligua 
para 

Tel.０４９－２５４－４３４９  

ポルトガル語 

“Hanabi”-poesia da natu- 
reza enfeitando o verão 
za enfeitando o verao


