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No dia 1˚ de setembro de 1923, ocorreu um grande terremoto em “Kanto”centrado em 

Toquio/Kanagawa,acarretando morte de mais de 105 mil pessoas e desaparecidos. Para não 

esquecer danos causados foi determinado “1˚ de Setembro” Dia de Prevenção de Acidentes.  

No Japão pode ocorrer grandes terremtos qualquer tempo e lugar. Não só terremoto há também 

vendaval, chuvarada, turbilhão, errupção vulcânica. Se acaso Monte Fuji e Asama entrarem em  

errupção, a província de Saitama será afetada também. É o tempo de pensar na prevenção.   

 

◆ Vamos confirmar o “hazard map” da região onde reside. 

Hazard map é área de grande risco de ocorrência de danos de desastre representada no mapa. 

Este mapa faculta prever os danos de desastre da região onde reside. 

Olhando Hazard Map confirme o local de refúgio e o itinerário até refúgio.   

Ｑ．Onde pode obter “hazard map”？ 

Ａ．Na prefeitura,município , vila onde reside. 

 Vamos simular uma ação de proteger-se. 

Quando afetado pelo terremoto e desastres naturais,procure 

refugiar-se no local seguro e prevenir contra abalo secundário e 

incêndio. 

 

◆ Vamos tomar as medidas contra desastres. 

① Na reunião de família, deixa resolvido o local de refúgio quando no desastre. 

⇒Local de refúgios é determinado por região.(kominkan,escola,instituições públicas) 

② Definindo o meio de comunição entre família, conhecido e amigo, impedido de usar o celular. 

⇒ 171 Dial de Recado de desastre é  um serviço que permite registrar e confirmar o estado 

da pessoa afetada,digitando o número telefônico da pessoa da 

região afetada. 

※ Pode utilizar o serviço assinantes de telefone de NTT Higashi 

Nihon e Nishi Nihon e de Keitai NTT Docomo. 

③ Preparar “Alimento p/ 3 dias x número de pessoas”para 

prevenir c/desastre.⇒ Està à venda alimentos conserváveis a 

longo prazo(5 anos).Pode comprar alimentos como 

arroz,enlatados,retort.e conservar p/consumo de 3 dias.  

1˚/set. 

Dia de prevenção c/acidentes 

Voce sabe？ 

1. Sabe local de refúgios da região？《Sim・Não》 

2. Sabe quanto deve reservar alimento e água？《Sim・Não》 

3. Sabe aonde ligar no incêndio？《Sim・Não》 

4. Sabe manusear o extintor？《Sim・Não》 

Hazard map de 

Fujiino-shi 

Guia de 

prev.Fujimi-shi 
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Sou filipina portadora de visto permanente.No caso de divorciar-me do marido, é preciso 

seguir trâmites legais na Imigração? 

Para interpelante não é preciso de trâmites.Entre portadores de vistos como membro da família, 

cônjuge de japonês, cônjuge de portador de visto permanente, sómente cônjuge de japonês,no caso 

de divórcio ou separação por morte é preciso notificar a Imigração dentro de 14 dias.Se negligenciar 

poderá ser multado entorno de ¥ 200mil e afetada na próxima obtenção do visto. 

Sou chinês. Moro em Saitama há 3 anos.Meu filho de 18 anos que vive na China, pretende vir 

ao Japão após concluir o colégio.Pretende ingressar na escola japonesa. Mas será que há classe 

de japonês para aprendizado de japonês básico gratuita? 

Na província de Saitama há várias classes de japonês gratuitas dirigidas pelos voluntários 

japoneses e p/NPO.Poderá conseguir informação detalhada das classes japonesas da região na 

prefeitura. Também na “Classe de japonês da associação de intercâmbio internacional da 

província de Saitama (https://sia1.jp/foreign/japanese/)」Encontrando o local e horário de classe 

conveniente é só frequentar.Não há necessidade de fazer reserva.Coragem!  

    

 

 

 

 

 

 

 Fujimino-shi – “Guia 

s/cotidiano em idiomas estrangeiros” 

FICEC atende consultas de vida nos  

sábados e domingos tembém.Segunda 

~sáb.10:00～16:00、dom.13:00～16:00 

 

Partir de setembro,será aberto mensalmente no 

1˚ domingo às 14:00. Durante 90 minutos poderá 

apreciar o encontro, conversando só em 

inglês.Não quer fazer amigos tomando chá? 

●Dia e hora:2/10(dom.) 14:00~15:30 

●Local:FICEC ●Despesa/¥500(preço do chá) 

●N˚ de vaga:12 pessoas  

●Inscrição: 049-256-4290 

 

“Concurso de Pinturas”   

Obra das crianças estrangeiras. 

Concluidas exposições de agosto nas instalações 

vizinhas, está programada no FICEC, a partir 

de setembro.Venha apreciar 44 pinturas de 33 

crianças de 9 paísesQuanto ao cronograma vide 

HP do FICEC. 

Contém importantes informações como:  

registro de mudança,casamento,parto, 

imposto,como jogar o lixo,bem-estar 

social/assist.médica,bem-estar 

infantil,escola.Disponível na 

prefeitura,Kominkan ,FICEC.Gratuitas.  

 

・inglês 

・japonês fácil 

・chinês 

・filipino 

・português 

・coreano 

・vietnamita 

・nepalês 


