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ポルトガル語 

 

 

 

 

 

 

 

No Japão tem aumentado casos de vítimas de fraudes, 

perdendo dinheiro e fortunas.Inclusive estrangeiros.Estamos 

sujeitos a fraudes como fraude contra “bitcoin”,pedido de 

pagamento fraudulento, informação fraudulenta, contra biscate, 

contra restituição, fraude matrimonial,contra “fishing”,contra 

“one click”,contra” instagram”, independente de idade, de sexo 

e de nacionalidade.Convém tomar precaução para não ser 

envolvidos. 

 

≪Exemplo 1≫ 

Começou com a troca de número de Line com um europeu conhecido no “matching aplly”. O 

companheiro ligava todos os dias.Começou assediar. No início desconfiava. Aos poucos sentia 

que podia confiar. 

No SNS,especialmente LINE,fala sobre o casamento sem nunca terem se encontrado, trocam 

diversas informações. Enquanto isso, faz proposta de investimeto em conjunto para futuro dos 

dois. Vender artigos estrangeiros no Japão para faturar. Métodos são diversos. Mediante SNS 

são sussuradas palavras de amor e exigir dinheiro sem falta. 

 

≪Exemplo 2≫ 

Sou filipina de 35 anos de idade. Vivi 10 anos sozinha, após o falecimento do marido.Conheci um 

europeu no chatter e comecei trocar mail.Mandava diariamente mail carinhosa.Remeti um 

milhão de ienes com a promessa de casamento. Ai ele suspendeu mail e não consegui recuperar 

o dinhiero também. 

 

≪Exemplo 3≫ 

Sou japonesa. Recebi mail de uma menina do sul da Ásia. Dizia que gostaria de estudar no 

Japão e se poderia receber a bagagem e remeter 350 mil ienes para remessa de bagagem. 

Não deve prometer receber a bagagem e o dinheiro, à toa. Não conseguirá recuperar o dinheiro 

remetido. 

◇Nesse caso ligue para “Consumidor Hot Line 188” 

É importante precaver-se no dia-a dia não ser vítima de fraudes Mas quando 

sofre fraude aconselha-se com o “Consumidor Hot Line 188. Polícia 110, Corpo de 

bombeiros e ambulância 119.No caso de fraude e problemas de consumidor ligue 

para Consumidor Hot Lime 188. 

◇Pode aconselhar-se com o Fujimino Kokusai Koryu Center também. 

Isso pode ser fraude!  
Quando desconfia, aconselha-se com 
alguém. 
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FICEC atende consultas de vida 

segunda~sexta feiras 10:00~16:00 

Estou precisando de dinheiro imediatamente. Quero trabalhar, o que devo fazer? 

Pode procurar o trabalho de estrangeiro através de Smartphone,nos folhetos de ofertas de emprego 

expostos na estação e nos supermercados.Pode contatar diretamente na loja onde tem anúncio de  

oferta de emprego.Registre na empresa de recursos humans CREATIVE e diga:Quero que me 

apresente trabalho de diarista. Ai procurará empresa que que oferece trabalho sazonal.De qualquer 

maneira, precisa ter visto de residente. Mesmo que aceite estrangeiro sem exigir o conhecimento de 

japonês, se souber amplia área de trabalho,sabendo japonês fica bem mais conveniente para viver. 

Meu visto está expirado. O que devo fzer para tomar vacina contra coronavirus? .  

 

  

 Aproveite reciclagem de uniforme,   

roupas de ginástica, jersey. 

Competição de pintura 
Procura-se obras de arte 

 

E 
Em maio deste ano, o governo declarou que vai vacinar estrangeiros sem o visto de residente também 

(visto expirado e dispensado provisório).Assim, pela declaração seria enviado o cupom de vacinação.  

Mas não se sabe em que pé está. Um hospital não vacina sem o cupom de vacinação. Falta 

esperar.(Sr.Iwaoka da NPO POSSE).Aconselhe-se com:FRESE 03-5363-3015/FICEC 049-269-6450  

■ Tema/”Meu rosto”, “Minha famíilia”, “Sem tema”

■ Requisitos: 

①Reside,estuda em Fujiino,Fujimi,Miyoshimachi. 

⓶Já frequentou FICEC.   

③Crianças estrangeiras menores de 18 anos. 

■Material usado: 

Aquarela,tinta p/cartazes,crayon,caneta de ponta 

de feltro,lápis de cor, FICE providenciará aquarela). 

■Tamanho da obra é livre. 

Cartolina está disponível no FICEC. 

■Prazo:31/3/2022 

■Grupo para inscrição: 

Grupo A  Até 2a série do curso primário 

Grupo B  De 3a a 6a.série do curso primário. 

Grupo C  De 1a.série do curso médio a 3a.série do 

colégio(até 18 anos de idade)    

■Prêmio/Há prêmio para todos os participantes. 

Prêmio ouro,prata e incentivo para cada grupo 

（Prêmio /Tablet,Bluetooth Auscultador,etc.） 

As obras serão expostas na galeria da prefeitura. 

■Inscrição/Fujimino Kokusai Koryu Center 

  049-256-4290 Encarregada:Sra.An 

 

 

O Centro de Consultas Gerais de 

Bem-Estar de Fujimino-shi está 

prestando  serviço de reciclagem de 

uniforme, roupas de ginástica e jersey 

da escola de curso médio da cidade.São 

doados a quem precisa.Aproveite.Nas 

escolas de curso médio de Ohi e Ohi 

Higashi estão fazendo o mesmo.Tente 

consultar as escolas. 

Informação:Fujimino-shi Fukushi Sogo 

Sodan Center. NIJIIRO  

049-265-6300 

 

 Está pronto Guia da Vida Cotidiana 

de Fujimino-shi em versão nepalês. 

 
Explica minuciosamente  

trâmites e serviços feitos na  

prefeitra,modo de vida no 

Japão. 

Há versão em: inglês,japonês, chinês, 

coreano, filipino, português, vietnamita, 

nepalês, Estão disponíveis no FICEC. 

São gratuitas. 


