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Instituição pública é a caixa de tesouro 

Fazer amigos e hobby, simples e em 
conta na Kominkan e no Koryucenter 

 

Sra.Sharon -“Seisaikai”Ohi Chuo Kominkan 

 Kominkan e Centro de Inter- 
câmbio são sedes de livres ativi- 
dades da população. Reunem ai 
pessoas que querem estudar,en- 
sinar,ampliando o círculo. 

 Quem quer estudar a cultura 
japonesa, diversificar o hobby, fazer 
amigos,venham sem falta a kominkan 
e no centro de intercâmbio e fiquem 
sócios.  

Prósperas atividades de círculos- Kominkan /Koryu Center- 

●Fujimishi・Tsuruse Kominkan 049－251－1140 Nambata Kominkan 049－251－5663  
Mizutani Kominkan 049－251－1129 Fujimino Koryu Center 049-251-2791 

●Fujiminoshi Kamifukuoka Kominkan 049－261－6678 Kamif.N.Kominkan 049－266－9501 
 Ohi Chuo Kominkan 049－261－0648 
●Miyoshimachi Chuo Kominkan 049－258－0050 Chikumazawa Kominkan 049－258－0019 
 www.ficec.jp/foreign/                
 ●Da para ver números anteriores de “Information Fujimino” 

Atraída pelo “Wadaiko”-alemã Sra.Silvia . 

ポルトガル語

 

 Sra.Sharon Wan,que atua no Fujimino Ohi Chuo Komin- 
kan, queria fazer algo novo para marcar a sua presença  
no Japão e ficou sócia de “Seisaikai”, clube de pintura com 
a apresentação da sra.Ishii, diretora do Ficec.Apenas com 6 
meses,conseguiu expor sua obra que denota a sua persona- 
lidade amável. Sra.Sharon disse:”O clube é agradável e im- 
pressionante. É comovente porque falando somente o inglês  
dá para passar horas agradáveis com companheiros. 

 A alemã sra. Silvia  que veio ao Japão em abril do ano 
passado,é assídua aluna da classe de japonês do Ficec.Ela 
que tinha grande admiração pelo Japão, está dedicando com 
o entusiasmo,no momento ao “wadaiko”querendo ter contato 
com a cultura japonesa ao menos. “O som do “wadaiko” é 
peculiar,quero bater também”com esse pensamento ficou só- 
cia de wadaikodokokai “Fukuoka Taiko”. Assim, está 
começando o novo intercâmbio internacional. 
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www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Guia da vida cotidiana em 6 idiomas”. 

 

 

Característica de verão japonês 
Tanabatamatsuri de yukata! 

Ativid.p/area Nela encontra o que quer fazer. Se não tiver a coragem de 
participar, ligue antes para Ficec que encarregará da apresentação. 

 Kominkan e centros de intercâmbio de cada município e cidade estão fazendo panfletos de 
apresentação de círculos de atividades civis.Apresentamos atividades registradas nos 
panfletos de círculos de Fujimishiritsu Tsuruse Nishi Koryu Center a seguir: 
 
☆ Música Coral,karaoke,piano,”shakuhachi”,minyo,okarina,aprec.de música. 
☆ Arte Pintura,pintura japonesa,pintura de papagaio,cerâmica,shodou,cali- 

grafia de pena,shippouyaki,”Stained glass”,tenkoku,fotografia. 
☆ Estudos Estudo de kobunsho,leitura de livro de inglês,conversação em 

inglês,hospital de brinquedo,aulas de PC,modo de falar,”shuwa”,etc. 
☆ Assistência reabilitação 
☆ Japão “Haiku”,”sadou”,culinária,”igo”,”shogui”mágica,trabalhos manuais,etc 
☆ Esporte/Re- 

creação 
“yosakoinarukoodori”,exercício de alongamento,””kikou”,taikyokuken, 
flecha de sopro esportiva,”karate”,”ritomikku”,dança social,tênis de   
mesa,exercício físico,dança japonesa,exercício rítmico,etc.. 
 

Nos dias 8 e 9/8,terá “Kamifukuoka 
Tanabata Matsuri”, na periferia da 
estação de Kamifukuoka.É um evento 
que vale a pena apreciar.Diante disso, 
a classe de japonês do Ficec vai reali- 
zar aulas de vestir “yukata”que é a 
moda própria de verão e seção de fotos. 
A participação é livre.Vamos começar 
30 minutos antes do término de aulas  
de japonês de 6/8.Venham c/amigos. 

●Dia 6/8(5ªf.)10:00~12:00 horas. 

 

Estrada paga 
Fujimi/Kawa- 
goe gratuita 
1/8 em diante 

A estrada de Fujimi a Kawagoe que era paga, será 
gratuita a partir de 0 hora de 1/8(sábado.) O posto  
de pedágio ainda continua,tome o cuidado. 
■Liberado andar 3 na bicicleta-Liberado 
andar a 3,com 2 crianças na bicicleta.A nova 
bicicleta é fortalecida e mais segura.Mas custa 
¥60 mil,um preço elevado.Tem multa a andar 3 no 
modelo antido.Por hora, em vez de fortalecer a 
vigilância, será dada a orientação. 
■Andar c/guarda-chuva-multa de ¥50mil- 
Não deve andar de bicicleta com guarda-chuva 
 aberto,nem mesmo fixado na bicicleta. 

 Férias de verão é o tempo que dá para 
estudar para valer.”Kodomo Kurabu” do 
Ficec programou dias para ajudar 
primários e ginasianos nos estudos de 
japonês e tarefas.Serão no período de 
18/7(sáb.)~29/8(sáb.),terças,quintas- 
feiras e sábados.(folga nos dias 13/8 e 
15/8), das 10:00~12:00 horas. 

                          

 ●Escusa e correção 
 Teve falha nas notícias de “Fogos de artifícios” 

apresentadas no boletim de julho. O correto é : 
”Saikasai”Asaka Festival civil 1/8(sáb.),”Koedo 
hanabitaikai”18/7(sáb.),”Higashimatsuyamahanabi- 
taikai”29/8(sáb.).Pedimos escusa. 

Férias de verão no clube do Ficec 

ポルトガル語


