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Que tal usufruir a biblioteca local para conhecer sobre a cultura e turismo, procurar livros de idioma 

materno,local para passar o tempo com filhos.Desta vez apresentamos bibliotecas Kamifukuoka de 

Fujimino, Biblioteca Chuou de Fujimi e de Miyoshimachi.    

■Municipio de Fujimino 

A biblioteca Kamifukuoka fica perto do parque 

central, prédio de 2 andares, possui 394 mi livros, 

pinturas, revistas e videos que são acessiveis aos 

usuários.Há panfletos em inglês também.Há tela 

de consulta que atende em 7 idiomas.1500 livros 

de romance, tese para adultos em poliglota,800 

livros ilustrados e contos para crianças aguardam 

seu uso. Há algumas revistas e contos infantis  

poliglotas e de japonês acessível.Nesta biblioteca 

é possível fazer consulta mediante PC em inglês. Mesmo que não entenda o japonês facilita o uso. 

■Município de Fujimi 

A biblioteca central possui entorno de 850 livros estrangeiros na seção 

com placa de “Livros de idiomas estrangeiros”, 80% são de inglês, 20% de 

coreano, alguns de chinês, português e francês. Havia livros de Haruki 

Murakami para adultos. Mas sua maioria são livros infantis como” Harry 

Potter”,” Akague no Anne ”. Os livros infantis representam 20% do total. 

■Miyoshimachi 

A bibioteca de Miyoshimachi possui 600 livros na seção de livrros para 

adultos e livros infantis.Sua maioria é de inglês. Há livros de chinês, coreano também. Ainda são 

poucos,mas há livros”LL book”também.Se houver pedido do usuário poderá examinar e adquirir 

também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Vamos à biblioteca！⓶Apresentamos bibliotecas divertidas na Information de maio também.  

Nome da bibioteca Acesso Dia de folga 

Biblioteca Kamifukuoka 

Fujimino  049-262-3710 

15minutos a pé da  

est.Kamifukuoka(leste) 

3ª feira (incl.dia feriado) fim e 

início do ano. 

Biblioteca central de 

Fujimi 049-252-5825 

20 minutos a pé da 

est.Tsuruse(leste) 

2ªfeira (caindo no dia 

feriado,no dia seguinte)Fim e 

início do ano. 

Biblioteca central de 

Miyoshimachi   

049-258-6464 

18 minutos a pé da 

est.Tsuruse(leste) 

2ªfeira (excl.sábado e domingo) 

Fim e início do ano. 

Vamos à biblioteca!① 
[Deveras divertido!!] 
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Tive que fazer a mudança devido ao serviço. Quero procurar uma casa de aluguel perto do 

serviço. Como devo fazer? Coomo devo proceder trâmites de mudança? 

Normalmente aluga um imóvel mediante imobiliária.No “wave site” da imobiliária encontram 

inúmeros imóveis de aluguel. A imobiliária fará contrato de locação.E, pode alugar também imóvel  

público se preencher os requisitos.Saitama-ken abre inscrição 4 vezes, nos meses janeiro, abril, julho 

e outubro.Definido imóvel, entrega aviso de mudança e recebe o certificado de mudança na 

prefeitura donde residia. Na prefeiura aonde se mudou deve fazer o registro de mudança e entregar 

o certificado de mudança.Nessa ocasião,será registrado o novo endereço.Se não efetuar o registro de 

mudança dentro de 14 dias, será submetida a uma multa de 50 mil ienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Miyoshimachi 

     Frente à Miyoshimachi Yakuba 

Recomenda fileira de 

árvores de cerejeiras de 

Miyoshimachi.Famoso  

someiyoshino plantadas 

em 1987.É ponto turístico. FICEC 
Curso de PC 

Estuda Word.Excel que são bases do PC 

necessários para trabalho. 

※Pessoa que fala japonês e pode trazer 

Note PC. 

▋Despesa:¥300/vez 

▋Dia/hora: 7/3 (3ªfeira) 

10:30~12:00   Aberto  

1~2 vezes/mês.▋Inscrição 

／049-256-4290 

 

Município de Fujimino  

     Ohi Benten-no-mori 

Junto com o parque 

Higashibara Shinsui é 

famoso pela floração de 

cerejeiras. 

     Fukuoka Chuou Koen 

Fukuoka Chuou Koen situa 5 minutos a pé da 

estação Kamifukuoka.No parque há 100 árvores de 

cerejeiras que são visitadas por inúmeras pessoas. 

Aberto 1˚domingo de cada mês das 14:00~. 
Um encontro de 90 minutos, conversando só  

em inglês. 
Que tal fazer amigos tomando chá? 

●Dia/hora:5/3(dom.) 14:00～15:30 

●Inscrição／049-256-4290 

 

Vamos apreciar a flor de cerejeira 

Fujimi-shi 

     Yamazaki Koen 

Recomenda kawazusakura do Yamazaki Koen 

para quem quer apeciar florada cedo.Há uma 

fileira de árvores de 300 m. Sua época é fim de 

fevereveiro a meado de março. 

     Sunagawabori 

Uma fileira de árvores de 

cerejeiras entorno de 1 

km de Katsuse Shogakko 

até Khushoku Center. 

Parece um túnel de 

cerejeiras que conforta 

quem passeia nele. 

Consultas de vida Seg.~Sext.feira 

10:00~16:00 

 

Sakura é o símbolo de primavera do Japão. 

Staff do FICEC recomenda e apresenta locais 

de floração de cerejeira das cidades de 

Fujimino,Fujimi e Miyoshimachi. 

提供：三芳町役場 


