
 

 ◆◆ 10 ◆◆ 

ポルトガル語 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve estar dando boas vindas ao ano novo, desejando um ano tranquilo.  

Porém, a morte de uma pessoa chega inesperadamente.E desconsolado ao perder precioso 

membro da família, mesmo assim, frecisa fazer vários trâmites.Deve ir à prefeitura notificar 

alteração do chefe de família.Além disso, precisa ir ao banco fazer alteração do nome do 

depositário.Ir ao hospital obter atestado de óbito.Se o falecido tinha carteira de habilitação 

precisa ir à delegacia devolver a carteira.Há trâmites que são tratados fora da prefeitura 

também. 

E acontecem casos como acidente inesperado, morte inesperada.Fora disso fica impossibilitado 

de transmitir informação necessária devido à corona sem poder visitar o doente nenhuma vez 

no hospital que acaba falecendo.   

 

「Transmitir informação necessária」significa conteúdo de diversos negócios mantidos pelo 

falecido . 

① Caderneta da conta bancária, carimbo,onde se encontra o cartão magnético e sua senha. 

② Senha do PC e o conteúdo do contrato. 

③ Senha do Smartphone,conteúdo do contrato. 

④ Conteúdo do contrato do cartão de crédito,frequência de uso,sua senha. 

⑤ Conteúdo do contrato do seguro de vida.  

 

Mesmo conteúdos aqui discriminados sua maioria são informações desconhecidas. 

Inclusive membros de família desconhecem local de guarda de certificados como apólice de 

pensão, seguro de cuidar de doentes e idosos,certificado de seguro de 

saúde,caderneta,carimbo,objetos preciosos. 

PC não funciona se não souber a senha.Nem consegue sacar o dinheiro. [Mensalmente vem 

conta de débito,por não poder rescingir o contrato porque a própria pessoa é felecido]. 

Porisso,deve deixar transmitida informação necessária na vida. 

 

Utilização de “Ending Note” 

Há um modo de deixar resumido informações necessáias no “Ending  

Note” para evitar o risco de não poder transmitir informações 

necessárias.”Ending Note” significa registro de informações e desejo a 

familiares e amigos para precaução de emergência.Deixando registrada 

informação sobre riqueza como poupança,conta bancária, imóveis, seguro, a 

família poderá proceder despachos necessários após o falecimento da própria 

pessoa.Há “Ending Note” vendido nas livrarias e distribuido gratuitamente 

também.  

Questão da sucessão II 

Esse tempo chega 
inesperadamente 
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Provoquei um acidente de causar danos na instalação.Destrui cerca da casa de pasto. 

Não estou filiado no seguro facultativo. 

Primeiro telefone à polícia.Depois comunique o fato à companhia de seguro de automóveis que 

está filiado.O seguro de automóveis indeniza somente a pessoa acidentada. No caso de danificar 

objetos e ferimento da companheira, deve pagar total da despesa.  

Quando adquire um carro, fora seguro de automóveis deve filiar-se no seguro facultativo. O seguro 

facultativo compreende seguro de indenização de objetos e automóveis. Além disso, faz 

intermediação com acidentado. 

Favor ensine-me a respeito do teste básico de japonês JFT basic. 

Para requerer teste de habilidade especial n˚ 1 precisa estar aprovado no exame de 

proficiência de japnês n˚4 ou no teste básico de japonês JFT. O teste de habiidade 

especial é realizado com mais frequência comparado com JLPT, podendo fazer o 

teste no local com PC.O tempo de duração é de 60 minutos.No caso de reprovação, 

pode tentar de novo 45 dias depois. Poderá escolher o idioma da questão entre 10 

idiomas além de inglês. Vide pormenores na HP do lado.Ａ 

Para requerer habilidade especial é preciso prestar exame separado por área de 

produção especial（Indústria de bebidas e alimentos）depois Ｂ 

    

 

 

 

 

 

 

■Exposição  
30/1（2ªf.）～3/2（6ªf.）9:00～17:00 

Fujimino Shiyakusho 1˚and.galeria 

■Intercâmbio  
5/2(dom.)  

10:00～15:30  

Fukutopia 

“Shimekazari”  

do Ano Novo 

Na cidade trabalham 

vários grupos de 

voluntários. Inclusive 

FICEC. Participe! 

Consulta s/cotidiano 
Seg.~sexta f.10:00～16:00 

 

Após Natal, no 

Japão começa o 

trabalho de preparo 

do Ano Novo. 

 

Oferecemos uniforme e 

uniforme de judô 

doados às famílias em 

dificuldade de adquirir 

tendo em vista ingresso,  

transferência.Consulte 

Fukushi Sogo Sodan   

Centaa 

“Yorisoi” ,”Nijiiro” 

Tel/049-262-8130 

Oh Chuugakko ,Ohi Higashi Chuugakko 

estão fazendo o mesmo. 

Está pronto p/ingresso na escola 

Tem judogui e uniforme? 

Intercâmbio 
Civil-Fujimino-shi 

 
 

Primeiro faz a limpeza da casa para remover 

a sujeira de 1 ano. Para receber o novo ano 

pondo 

“kadomatsu”,”Kagamimochi”,”Shimekazari”,

etc na casa.Enfeita  “shimekazari”para 

purificar a casa para receber Deus do ano 

novo. Deve manter entre 25/12~30/12. 

Remover no dia 7/1. 

  


