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ポルトガル語

Pense bem antes de usar

“Pagamento em
Revolving”
Esses dias tivemos uma consulta sobre o pagamento em revolving. Queria
usar esse sistema devido ao menor valor mensal comparado com o
pagamento de prestações.O consultante não previa problemas sérios que
poderia enfrentar. depois.
●●● Há vários modos de usar o cartão de crédito para efetuar o pagamento.●●●
Na hora de fazer compras não tem dinheiro vivo. Quer comprar mas falta um pouco.
Nessa hora o cartão de crédito é muito útil. O modo de pagamento do cartão de crédito
consiste em pagamento de uma vez, em prestações e em revolving. Normalmente, quer
adquirir um objeto sem ter muito dinhero, nessa hora, paga de uma vez, ou em prestações.
Mas está aumentando pessoas que usam o pagamento em “revolving” sem conhecer o
conteúdo, caem na dívida infernal.
O pagamento em “revolving” significa dar um giro em inglês “revolving”. Trata-se de um
sistema de efetuar o pagamento mês a mês o mesmo valor.
●●● 「Os pontos que requerem atenção no pagamento em revolving

●●

●
No pagamento em prestações, cada prestação mensal fica definida pelo número de
prestações. E em revolving, cada prestação mensal é contante, o que facilita a compra e o
planejamento de pagamento. Mas, fazendo compras usando esse sistema sem pensar,
aumenta o saldo a pagar, o capital e taxas de serviço. Assim, deve ir pagando enquanto tiver
o saldo. É aconselhável saldar a dívida mais cedo possível se preferir usar o pagamento em
revolving. Além disso, tente usar o pagamento em revolving somente quando não há outra
alternativa.

Prevenção contra acidentes 28/8(Dom.)9:00 ~12:00
Lugar:Fujimino

8/28(日)9:00-12:00
Higashigawa

Shiyakusho

Hiroba Treinamento de apagar o fogo com o
extintor,
experiência

comida

de

fumaceira,

emergência(curry),
treinamento

e

salvamento em caso de terremoto. Há ônibus
gratuito que sae das estações Kamifukuoka e
Fujimino saída leste, e da Ohi Sogoshisho.
Favor ligue p/FICEC no caso de duvida.
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ポルトガル語

Bons
programas
na
vizinhançaA
gosto/Set

★Kamifukuoka Tanabata Matsuri
Dia/hora: 6/8(sáb.), 7/8 (dom.) 14:00~20:00
Lugar:Fujimino-shi Fukuoka Chuou
Koen perto da sede). Tem tenda da FICEC
também. Ao lado da comida filipina há
“ Mizufusen” do Kokusai Kodomo Curabu”
注意すること（事例）
que oferece presentes.Venham passear!

★Tojosenensen Hanabitaikai
6/8(sáb.)Asaka Shimin Matsuri
6/8(sáb.)Yorii Tamayado Hanabitaikai
27/8(sáb.)Higashimatsuyama
Hanabitaikai 27/8(sáb.)Koedo
Kawagoe Hanabitaikai
3/9(sáb.)Miyoshimatsuri

Conteúdo: Atrações,
Foto de traje étnico,

Hanabi proporciona o
frescor

na

verão.

Apresentamos

uma

★ Fujimi-shi Kokusai Koryu Forum
「Sekai-no-Tobira(Porta do universo)」
Dia/hora: 24/9(sábado)
Lugar: Fujimi Shimin Bunka Kaikan
Kirari☆Fujimi Multi Hall

noite

de

programação

de

Hanabitaikai na linha
Tojosenensen.Procure
detalhes na Internet.

Seção de diversão,
Afirmação de estrangeiro、
Doces estrangeiros,
Massagem tailandês.
Arranjo de flores, etc.
Entrada gratuita.
Divirta-se junto com seu filho!

詳しくはインターネット
で調べるか
FICEC にお問
Consulta e exame de
saúde específico

Esse

exame

tem

い合わせください。
As pessoas residentes

Shohi Seikatsu Center

nos municípios Fujimi,

recebeu várias consultas

Fujiino e Miyoshimachi

como “Foi reclamado do

já devem ter recebido o

pagamento que não se

aviso de consulta de

lembra,pelo

saúde específico.

Dizia que se não responder vai tomar

como

objeto

pessoas

inscritas n Seguro Nacional de Saúde com
idade entre 40~74 anos e no no Seguro
Médico de Idosos com mais de 75 anos.

Exame

de

próprio/¥1000
sangue,

PC,Smarthphone

e

celular.

medida legal.
Diante disso, Shohi Seikatsu Center dá
seguintes conselhos:
. Ignora o caso do que não se lembra.
. Não deve pagar mesm que tenha escrito

Faça consulta para ter tranquilidade.
● Encargo

Reclamação simulada/atenção no cri me

● Conteúdo:

eletrocardiograma,

exame de fundo de olho, exame de urina,
medição da pressão arterial/peso e altura.

que vai recorrer à justiça.
. Tome medida de bloquear o recebimento de
mensagem

ou

mudar

o

mail

address.

Qualquer dúvida ou preocupação ligue para
Shohi Seikatsu Center (☎049－252－7181)
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