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Japão leste não sucumba! 
Apoiamos c/Festival Internacional. 
 

 

 
  

 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
www.ficec.jp/foreign/                
 ●A sede do FICEC mudou.A nova sede consta na última página do boletim. 

ポルトガル語

 

O arquipélago japonês está dando um forte alento ao 
Japão leste através de coleta de contribuição e ajuda de 
gêneros. Ficec enviou ao seu diretor Numata que está 
trabalhando como voluntário na província de Miyagi, a 
segunda remessa de contribuição coletada. Daremos a 
continuidade desse trabalho e desejamos uma calorosa 
colaboração dos senhores sócios.Fotografado p/sr.Numata 

Ficec enviou 2 vezes contribuição às vítimas do terremoto 

Fujimino Kokusai Koryu Center(FICEC)está para completar 15 anos de atividade.Veio 
desenvolvendo atividades com a ajuda de não só de vários voluntários,mas também das cidades 
Fujimi, Fujimino, Miyoshimachi e do governo de Saitama.Vamos promover um “Festival 
Internacional” para agradecer a sócios colaboradores,pessoas compreensivas das cidades,e para 
visar uma convivência de múltipla cultura e intercâmbio internacional. 

E,no dia 11 de março, o país foi assaltado por um imprevisto “Grande terremoto Japão Leste”, 
seguido de acidente na usina nuclear de Fukushima. Hoje, Japão todo está estressado, com receio 
no futuro.Para recuperar a força e ajudar as vítimas, vamos promover um trabalho de pedir 
contribuição junto com estrangeiros também.Aguardaremos p/você. 

                       

●Colaboração:Fujimino-shi,Fujimi-shi,Miyoshimachi,Saitamakenkei 
●Dia/hora:28/5(sábado）11~15 h. Se chover 29/5(domingo) 
●Local:Fujimino-shi Higashi KuboChuo Koen(ao lado do Ion）  
●Conteúdo:Culinária do mundo〔Tailândia,Chile,Vietnã,Myanmar, 
Taiwan,Sri Lanka,Corea,Nepal,Filipinas,ĺndia.｝ 
Vamos brincar junto 
Canto de traje étnico〔canto p/exposição e p/experimentar〕 
Dança do mundo〔Chile,Tailândia,Corea,Havai.Myanmar,Turquia,Japão,Wadaiko〕 
Conversar em idiomas do mundo:coreano,chinês,inglês,tagalo,alemão espanhol〕 
Concerto e peça teatral p/prevenir crime de Saitamakenkei. 
Coletar contribuição〔pedir contribuição, doar o valor de venda do bazar.〕 

                        Responsável p/redação:Hiroshi Yamahata  

“Festival Internacional”  - 28/maio(sábado) 

Neste momento,a humanidade,não,os japoneses estão sendo testados.Como 
sair desse palco de inferno do grande terremoto,do acidente da usina nuclear.O 
mundo  ajuda,observa a habilidade do povo japonês.Não sucumbimos! Ficec 
planejou um pequeno desafio também. 
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●A nova sede fica 20 minutos da estação Fujimino.Detalhe na última página. 

                     

Para quem quer estudar mais o PC

Exame do câncer de mama/estômago franco Forte conselheiro da paz  e 
segurança p/estrangeiros 
Higashi Iruma Keisatsusho  
  ForForteForF   A fanfarra da polícia da provincia de Saitama 

vai participar no “Festival Internacional e a 
Estação da polícia de Higashi Iruma dará  
grande ajuda também.Sabia que trabalha, no 
dia-a-dia, procura adquirir conhecimentos para 
manter a cidade para que os estrangeiros 
também  possam viver em paz.  
Por exemplo:１ Elaborou um manual da paz e 
segurança em 6 idiomas.2-Consulta p/prevenir 
contra crime e delinquência,DV.3-Promove 
aulas de segurança no trânsito,prevenção 
contra delinquência,prevenção contra crime e 
de auto-defesa nas escolas primárias e ginásio 
onde estudam crianças estrangeiras. ４ 
Promove aulas de segurança no trânsito e  
prevenção contra crime nas empresas e nas 
classes de japonês que trabalham com 
estrangeiros e estagiários.5-Aulas de judo 
para meninos 7-Campanha de prevenção 
contra crime com a participação de bolsistas.7-  
Participa nas feiras das cidades. 
●Local:Fujimino-shiUreshino１－４－１ 
●Telefone 049-269-0110 

 A classe de PV do FICEC é muito popular e 
sempre está repleta de gente.Para quem quer 
estudar ainda mais, que tal frequentar sala 
de consulta s/PC promovida pelos centros 
comunitários.Participação livre e franca.Por 
exemplo o horário de Fujimi-shi é seguinte: 

C.C.Tsuruse 1~4 4ªs.feiras 10:00～12:00 
            Todas as 5 ªs.feiras 19:00～21:00 
C.C.Mizutani 1~4 4ªs.feiras 14:00～16:00 
（p/vista fraca）1・3 4ªs.feiras14:00～16:00 
C.C.Mizut.Higashi１~4 4ªs.feiras10:00～12:00 

Como prevenir c/danos causados p/corvo 

 É época de procriação de corvos.Os corvos 
espalham o lixo causando grandes problemas 
na vizinhança. Na hora de jogar o lixo, favor 
observar as regras e cobrir com a rede, sem 
falta. Regras mais importantes são as 
seguintes: 
① Checar a classificação e o dia de coleta.... 
Mormente,recursos recicláveis 1 e 2, lixo 

incinerável, lixo tóxico,lixo de grande porte,   
com mesmos dias úteis,mas nas semanas 
diferentes.②Devem jogar até 8 horas da 
manhã.Jogando no dia que não há coleta e 
fora de hora será atacado pelos corvos.  

 
 Que tal “Colher chá”, em plena primavera 

O cO chá que era muito valorizado como remédio 
nnos tempos remotos,hoje é popular.Mas são    
ppoucos japoneses que têm experiência de    
ccolher chá. A classe de japonês convida para     
e esse evento.Os interessados favor ligar para    

FFicec até 28 de maio.★Dia：28/maio(sábado     
113:00~ ★Local:Tsuruse[Maruyasuen](℡ 
  049-261-1199)★Encontro p/partida:Fujimino    

eeki leste 12:30h.★Despesa:¥100conta da Ficec 

ポルトガル語

Fujimino-shi franqueou o exame do câncer de 
mama que ocupa primeiro lugar na doença de 
câncer entre melheres,visando a detecção e 
tratamento na fase inicial.Exame do câncer de 
estômago também é franco.Aconselhamos que 
faça consulta ao menos 1 vez por ano.Exame é 
realizado no Kamifukuoka HokenCenter(℡２

６ ４ － ８ ２ ９ ２ )Ohi Hoken Center( ℡ 
p/Kamifukuoka Hoken Center),em junho e 
julho(Maiores detalhes ligue para Centro de 
saúde ou vide boletim Fujimino.Aconselhamos 
que faça o exame, para tanto Ficec está dando 
ajuda a seus aconselhados também.. 
    


