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ポルトガル語 

    
 

         Quando percebe que o seu filho está com problema, não o deixe assumir 

sozinho a solução do problema. Deixe ter coragem para se abrir com os pais, professor ou 

irmãos. Faz aperceber que não é vergonhoso falar dos seus problemas.   

         Faça parar de concordar simplesmente com qualquer opinião de seus 

amigos. Deixe manter sempre a sua maneira de pensar e e fazer avaliação dos fatos.  

                 Quando acontece consequências desastrosas para o vitimizado, aquele que 

ficou indiferente, passa a ter remorso. Comtemplar o assédio moral também é um assédio 

moral. Tente conversar com seu filho para dirigir a palavra em voz alta para não criar 

companheiros a serem maltratados e para não lamentar por ter sido apático.   

                 A trama do “ijime” é o mais forte atormentar o mais fraco.O circunstante 

não sendo mais forte que o atormentador não dá para salvar o atormentado. Ao ser 

atormentado que tal reagir com toda a força.Pode não  conseguir o intento na hora.Mas 

reagindo e continuando pressionar o atormentador conseguirá se livrar do tormento.  

                Dizem que quem experimenta o “ijime”,torna-se uma pessoa benevolente. 

Há muitos molestados por assédio moral. Tente conversar no dia-a-dia, para confidenciar 

quando for molestado.Porque pode ocorrer inclusive no ambiente de trabalho. 

                 Quem faz o assédio moral não age sozinho. Na maioria das vezes, age em 

grupo. Procure com que seu filho se esforce para ter bastante amigos. Porque o grupo de 

amigos formará uma barreira contra o assédio moral.                                                                                      

 

 

 

 
 
   
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  É dificil confidenciar que está sofrendo o assédio                           

 moral.Não consegue nem fazer a consulta. Na ocasião,pedi conselho                                                  

 a um locutor de programa musical de rádio que me deu muita coragem 

                 O assédio moral é um crime.A coação,usar a violência,  

a lesão são crimes.Tanto quem pratica e quanto quem contempla são criminosos. Quem cala 

é cúmplice.Enfrente com classe toda contra molestadores que são minoria. 

                  Se o assédio moral for insuportável folgue a escola. Um período ou 1 ano 

não importa. Os molestadores aproveitam-se do ponto fraco a último extremo. A escola não 

fica observando calada. Ai o “ijime”fica público.Os pais devem ser aliados para começar.  

                  Quem é forte de fato não molesta ninguém. Porque é confiante. Tente 

inculcar no seu filho algo que distingue a de outrem. Procurem descobrí-lo. 

■Procure sempre manter no lar diProcure sempre manter no lar diProcure sempre manter no lar diProcure sempre manter no lar diáááálogo com filhoslogo com filhoslogo com filhoslogo com filhos！ 

Para proteger seu querido filho nPara proteger seu querido filho nPara proteger seu querido filho nPara proteger seu querido filho nããããoooo    cair na cair na cair na cair na 

cilada armada de “cilada armada de “cilada armada de “cilada armada de “ijime(assijime(assijime(assijime(asséééédio moral)dio moral)dio moral)dio moral)””””    
Colhemos dos jornais opiniColhemos dos jornais opiniColhemos dos jornais opiniColhemos dos jornais opiniõõõões de pessoas ativas da sociedade.es de pessoas ativas da sociedade.es de pessoas ativas da sociedade.es de pessoas ativas da sociedade.    

Hoje,no Japão só se fala do “ijime”.Queremos que saiba aconselhar para 

proteger seu filho da amaldiçoada cilada armada que não devia existir.  
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www.ficec.jp/living/               

 ●Para maiores informações favor ligue paraFICEC 049－256－4290  

 

  

    

 

 

Ficec está trabalhando para que os estrangeiros levem 

uma vida confortável no Japão.O trabalho de tradução 

para idiomas estrangeiros também é muito importante. 

Agora, estamos procurando quem traduz o idioma 

japonês para idioma de seu país materno. Se conhece 

alguém, favor escreva o nome e o endereço e envia pelo  

FAX★Destinatário(Fujimino Kokusai Koryu Center) 

 Tel.:049－256－4291 

Conhece alguConhece alguConhece alguConhece alguéééém que traduz o japom que traduz o japom que traduz o japom que traduz o japonnnnêêêês p/idioma s p/idioma s p/idioma s p/idioma 

materno?materno?materno?materno?    

A atração da cidade de Fujimi  
é a mini-locomotiva que anda e 
transporta crianças, lançando 
a fumaça.Não quer andar 
nela ? Gratuito.Funciona aos 
domingos: 14/outubro;11 e 25 
de novembro;9 de dezembro. 
Local:Musashino 
Ryokuchikoen 
Horário:10:00~13:00 
Informação.:Fujimi-shi 
Kyodou  Suishin-ka.  
☎049－251－2711 

Ganhou nova carteira de saGanhou nova carteira de saGanhou nova carteira de saGanhou nova carteira de saúúúúde!de!de!de!    

Mudou o tipo e Mudou o tipo e Mudou o tipo e Mudou o tipo e o modo  de vacinao modo  de vacinao modo  de vacinao modo  de vacinaçãçãçãção c/poliomieliteo c/poliomieliteo c/poliomieliteo c/poliomielite    
 

●Nome e nacionalidade de quem possa fazer a tradução 

 

●Endereço e telefone para comunicação 

●Idioma para traduzir 

 

Exame de saExame de saExame de saExame de saúúúúde p/criande p/criande p/criande p/criançççças que vas que vas que vas que vãããão ingressar em abrilo ingressar em abrilo ingressar em abrilo ingressar em abril    

＜linha picotada＞ 

 A cidade de Fujimini,de Fujimino e Miyoshimachi vão 

realizar o exame de saúde destinada a crianças 

(nascidas entre 2/4/2006 e 1/4/2007) de pré- ingresso na 

escola primária em abril próximo.O aviso deve ter 

chegado em setembro.Leve seu filho na escola.O exame 

será em outubro. O dia do exame de saúde varia de 

acordo com a escola. Verifique o dia  do exame antes de 

sair.  

 

 

 

O sistema nacional de saúde é 

um sistema que ajuda manter a 

saúde não só de quem está 

filiado mas também dos 

membro da família.Saiu a nova 

carteira nacional de saúde. 

Confirme o recebimento porque 

foi enviado aos segurados em 

setembro.A antiga não mais 

terá validade. Se não a recebeu 

ainda,procure Hoken 

Nenkin-ka Kenkou Hoken 

Kakari da prefeitura.  

Até hoje,para combater a poliomielite terrível 

tem vacinado com virus vivos.Mas doravante 

será com virus inativados.A vacina com virus 

vivos(2 vacinações)era de gotinhas.Mas a  

  com virus inativados será em forma injetável. 

  A vacinação periódica será: 4 vacinações(3 vezes na 

fase inicial e 1 vez de reforço).Destinada a crianças de 3 

a 12 meses.3 vezes na fase inicial(deixando um 

intervalo de mais de 20 dias )e 1 adicional(6 meses após 

a 3 vacinações da fase inicial).Mesmo após esse 

período,poderá vacinar até 90 meses(7 anos e 6 meses), 

Maiores detalhes, favor ligue para Kenkou Zoshin 

Center  Telefone:  0 4 9 – 2 5 2 – 3 7 7 1 

Que tal andar nesse trenzinho?Que tal andar nesse trenzinho?Que tal andar nesse trenzinho?Que tal andar nesse trenzinho?    


