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É tempo de tufão 
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www.ficec.jp/foreign/                
 ●A sede do FICEC mudou. A nova sede consta na última página do boletim. 

ポルトガル語 

Quem protege do desastre natural é  
Fenômenos meteorológicos anor- 

mais de anos seguidos vêm cau- 
sando numerosas vítimas em di- 
versos locais.Ocorrem terremoto, 
tufão,inundação,deslizamento de 
terra.Só você e sua família podem 
se proteger. Previna-se.  
 

●4 pontos de treinamento cotidiano contra desastre 
1°ponto  checar o lugar de reunião da família, meio                                
 de comunicação, caminho seguro.                                                              
  Deixe combinado onde vai se reunir na ocasião do desastre. Pode ser no refúgio mais 
próximo da casa ou no parente mais próximo.Nessa ocasião a comunicação também se torna 
precária. É preciso deixar checado o caminho seguro até o local da reunião. 
2° ponto Deixe combinado o papel de sua família na ocasião do desastre 
  Responsável pelos objetos importantes, desligar o disjuntor,fechar a                         

a torneira de gás, cuidar dos idosos e crianças e animais de estimação na emer-                                          
encia gegência para evitar o atropelo.                                                                    

   3° ponto Não há pontos frágeis no redor de sua casa 
            Não há pontos pouco resistentes a desastre como terremoto, tufão e inunda-                                

ao   ção no interior e fora de sua casa. Veja se não há objetos amontoados e objetos que poderão ser 
carr  arrastados pela inundação. 

          4° ponto Deixe definido objetos a serem levados  
           Deixe checado objetos importantes, rádio para obter informação, alimentos,o mínimo 

necenecessário, que depende do tamanho da família.Cheque a validade de consumo do alimento. Por 
 Por outr outro lado o rádio é equipamento indispensável para obter a informação. 

        ● Três pontos a serem cuidados na hora do refúgio 
     Na ocasião de desastre como terremoto, tufão e inundação, há quem sai de casa para dar uma 

olh olhada sem mais sem menos.E pode defrontar com uma paisagem bem diferente a de costume.  
        1°ponto Preste a atenção na informação meteorológia mediante TV e rádio.  
         Preste atenção nas notícias de condição de chuva e na possibilidade de inundação, refugie-se 

se squando sentir o perigo para não precisar esperar pelo socorro. 
       2° pontoProvidências a serem tomadas antes do refúgio  

        Deixe avisado o refúgio a seus parentes e conhecidos. Feche a torneira de gás, desligue o dis- 
juntor, deixe o aparelho de telefone no gancho.Não esquecer de levar objetos preciosos.  

        3° pontoCuidados a serem tomados na ocasião do refúgio  
         Na ocasião do refúgio não deve agir só. Convém agir junto com as famílias da vizinhança tro-    

cancando informações. É aconselhável usar tênis a bota. Tome o cuidado com poço de vista também.                  
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www.ficec.jp/living/               
 ●A nova sede fica 20 minutos a pé da estação Fujimino. Detalhe na última página. 

         ●Deixe provisionado de acordo com a estrutura da sua família 
        Alimento.água(enlatado,alim.em pote,alimento suplementar,bombons, 
       leite p/bebê(mamadeira) ★ Roupa … Casaco,roupas de baixo,capa de 

chuva,toalha,cobertor ★Artigos medicinais…Remédios que toma todos os dias,bandeide,re- 
remédio p/estômago,pomada p/ferim.,atadura,gaze,desinfetante ★ Artigos uso diário … rádio 

portátil,absorvente higiênico,fralda descartável,gunte,faca ,abredor de lata,lanterna,pilha,etc 
  ★Objetos preciosos dinheiro vivo,caderneta bancária,carimbo,cartão de seguro de saúde(cópia)  

  
  
 

Objetos p/levar 
na emergência 

 
 
          

 

Já providenciou a antena para Chiji? 

Vamos “Vamos promover o intercâmbio interna-    
cion cional sob vários ângulos! Será realizado 
ForForum Internacional um evento popular. 

 Deste ano é repleto de conteúdo como 
dan  dança ryukyu,canção e dança filipina e    
o    a hora de apreciar doces do mundo. Pas-  
se  se um dia de outono agradável c/familia.          

Que tal levar a sua família Fujimi  
shi Kokusai Koryu Forum  Mistério do japonês visto p/estrangeiro 

●Ayumi Kanda 

“Outono estação de ○○”, que palavra você colo 
caria em ○○.No Japão, em outono como tem 
bons tempos, são promovidos festivais nas 
escolas, fazem-se pratos usando ingredientes 
sazonais.De modo que são realizados vários 
eventos a título de “Outono estação esportiva”, 
“estação de arte”, “de apetite” “de leitura”, até o 
que está fora de outono.Os japoneses são peritos 
em inventar eventos e muitas vezes tentam 
tirar o proveito comercial.O calor intenso de 
verão está dificultando a colheita de ingredien- 
tes, mas eu prefiro saborear as iguarias.  

 
A carteira de seguro nacional de saúde,que 
serve também como identificação pessoal, será 
renovada em 1 de outubro.A nova carteira será 
entregue como carta registrada durante mês de  
setembro.Favor confirme. Se ainda não recebeu 
ligue para prefeitura, porque a velha não tem 
mais validade.    
 

Renovada Cart.de Seguro Nacional de Saúde 

ポルトガル語 

O prazo de substituição da transmissão análo-    
ga para digital ficou p/menos de 1 ano. Daí em 
diante não será possível assistir a programa-   
ção de TV pelo TV análogo. Todos estão procu-   
rando encomendar a antena. Aconselhamos 
instalar antena com antecedência. Procure a 
loja de eletrodomésticos mais próxima.  

■Dia e hora: 14/11(dom.)12:00~16:00 h. 
■Local: Fujimino Koryu Center(Estação 
Fujimino leste （10 minutos a pé) 
■ Conteúdo: ★ Canto de experiência e 
intercâmbio “Taikyokuken,experimentar 
traje étnico e quimono e tirar foto, 
ikebana, wadaiko, tenkoku, canto para ex- 
perimentar comida do mundo, jogo de car- 
tão p/conhecer a cultura heterogênea,salão 
p/conversação em idioma estrangeiro,mas- 
sagem tailandês.★Hora do chá e atração 
Doce e chá do mundo,dança ryukyu, can- 
ção e dança filipina,etc.★Afirmação de 
estrangeiros residentes Discurso em japo- 
nês feito pelos estrangeiros. 


