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ポルトガル語 

BANCO DE RECURSOS 
HUMANOS   que tal  
conhecer um pouco 

              Neste mundo
お金が全てと           onde predomina  

o dinheiro,há um grupo de pessoas que 
pretendem formar uma cidade opulenta, 

ajudando、complementando mutuamente, com boa 

vontade. Que tal fazer o registro e usufruí-lo  

Há ajuda mútua  

486 consultas no ano 2004! 

Consultas p/estrangeiros no FICEC 

生活相談 

Contamos c/sua boa vontade! 

Sanaremos junto s/aflição 

★Kamifuk..Matitsukuritorokuseido 

                   É diferente do sistema do banco de 
recursos humanos apresentados a seguir, FICEC veio atendendo às diversas consul- 
tas de estrangeiros, consignados pelas duas cidades e dois municípios. Foram 
apurados,totalizando-se 486 casos! Nem todos os casos tiveram uma solução 
satisfatória, mas são resultados de trabalhos efetivados com a boa vontade dos 
colaboradores japoneses e estrangeiros. 

Bco. recursos humanos Fujimi 

Favor ensine-me um pouco sobre seu país..Quero aprender o seu idioma 
também.”O banco de resursos humanos Fujimi”atende a esses anseios.Deixando 
registrado o seu nome, o banco apresentará a pessoa adequada de acordo com o 
conteúdo da consulta. Seu serviço é basicamente gratuito, porém o aprendizado de 
idioma que requer continuidade, cuja taxa poderá ser combinada entre a pessoa 
registrada e a pessoa que quer estudar.. 
●Inf.:Fujimi-shi Kyoikuiinkainai Jinzaibanku Kakari  ２５１－２７１１ 

★Ohimachi Shogai Gakushu Adviser 

★ Miyoshimachi volunteer katudo 

Shien center-toroku circule/J.bank 

⇔ ●Inf. Kikakuchoseishitsu２６１－２６１1 

⇔ ●Inf. Shogaigakushuka  ２６１－２８１１ 
 

⇔ ●Inf. Shogaigakushuka  ２５８－００１ 

★Fujimino Kokusai Koryu Center ajuda fazer o registro no banco de 

recursos humanos. O serviço é gratuito ●Informação: ２７５－０３７０ 
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                         Não esqueça 28 de agosto                                                

familia                                      Segurança da sua família 
                                                 Prevenção contra calamidade            

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             

 

 

 

 
 

ＨANAROkai 

Eventos 

Que tal apreciar o 

churrasco ao ar livre! 

É verão. São inoportunos, raios ultravioletas, 
mas que tal deliciar o verão num lugar fresco.  Ficou definido o evento de Hanarokai.É churrasco 

ao ar livre.Venha com a família.! 
● Dia/hora:27/7(4a.f.)Reunião no local às 11 horas. 
● Local:Ohimachi Yagaikatsudou Hiroba 

● Despesa:¥1000 adultos ¥300 crianças 
● Inscrição: Ligue para Centro 

電話  ２７５－０３７０ 

Haverá um treinamento pre- 
ventivo conjunto Irumatobu- 
tiku contra calamidade.  
Tanto provocada quanto 
natural pode causar menos 
danos ,poupar a vida 
humana, com o treinamento 
preventivo. Experiência de 
terremoto no carro, 
experiência de refugiar-se da 
fumaceira não são vivíveis no 
cotidiano. Venha com a 
família! 
●Dia/hora:28/ago(dom.) 

9:00~12:00h. 
●Local:Fujimishiritsu 
 Mizutanichugakkou 
●Conteúdo 

Experiência de terremoto 
no carro, treinamento de 
refugiar-se da fumaceira, 
cozinhar o arroz de provi- 
são, apagar o fogo com ex- 
tintor e balde,fazer o cura- 
tivo de emergência. 
● Ponto que vale a pena  

ver Trabalho de investiga- 
ção do cão de socorro,tra- 
balho de socorro do helicóp- 
tero,corpo de bombeiros.  
● Promotor 

Fujimi-shi,3 cidades,Iruma 
Tobuchiku Shobokumiai. 
Higashi Iruma Keisatusho, 
Coop.corpo de bombeiros. 

 Você sabia?① 
Clínica de pediatria de emergência 
fora de exped. Higashi Iruma Ishikai 
 O problema de maioria das cidades é ter poucos 

hospitais de pediatria de emergência. Em abril, 
foi criada esta clínica para sanar esse problema.O 
horário de consulta :20:00~22:00,2a.~sábado. 
Retenha este nome na memória. 
● Local:Kamifukuoka-shi Komabayashi 353 
● Telefone: 2 6 4 – 9 5 9 2  

 

Você sabia?② Clínica de emergência 

★ Higashi Iruma Ishikai Clinica de emerg.feriado 
Kamifukuoka Komabayashi３５３ Tel.:264-9592 
★ Higfashi Iruma Ishikai 2a.Clinica de emerg.fer. 

Fijimi-shi Tsuruma 3351 Tel.: 252-4050 

● 1 de outubro de 2005-é o dia de Censo 

 O censo é quinquenal e pesquisa as circunstâncias 
do país. Os estrangeiros também serão objetos da 
pesquisa e terão que responder questionários 


