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ポルトガル語 

 

Conselho 1Conselho 1Conselho 1Conselho 1    ⇒⇒⇒⇒ Não dá para encarar quem faz o assédio moral, querendo abrir o coração dele? 

Porque ele também está se debatendo com seus problemas. Para que não dê largas ao assédio 

moral, gostaria de criar um ambiente para poder falar de seus problemas a alguém. 

       ⇒Está sofrendo o assédio moral. Não quer preocupar seus pais. Você está 

errado.Os pais ficam mais despreocupados quando o filho fala. Tente transmitir isso ao seu 

filho. Converse para que seu filho convença de que os pais zangam-se e agem juntos. 

              ⇒Quando quem fazia o assédio moral andava sozinho à noite, pus-me de 

emboscada e contra-ataquei-me. Esse lamuriou-se. Não deve praticar a violência. O que quero 

dizer é quem é forte não faz o assédio moral. Não consegue nem ser delinquente. Nem tem 

coragem de contra-atacar e nem desforra. Importante é não perder mentalmente. Mesmo que 

não goste da pessoa tente achar o lado bom nela. 

              ⇒Suponho que quem sofre o assédio moral faz o que lhe manda porque quer 

manter boa relação.Será que não dá para tentar incutir nele o espírito de independência. Há 

muitos exemplos de pessoas que conseguiram realizar algo criativo, enfrentando a solidão. 

              ⇒Quando enfrenta o assédio moral, há uma opção de não ir à escola. Porque dá 

para estudar fora da escola também. Pode usar o internet e divulgar o assédio moral. É preciso 

criar o modo e o lugar para poder emitir a sensação de fraqueza, de culpa e de intolerância. 

              ⇒Se voces forem os pais devem orientar seus filhos na vida de dia-a-dia,para 

ele saber que entes do universo que mais querem proteger filhos são pai e mãe.Ensine a 

importância da própria reciclagem,e se esforçar sem se preocupar com a avaliação alheia. 

              ⇒Falar com quem faz e sofre o assédio moral um de cada vez é difícil. Aí, que 

tal promover algo envolvendo toda a classe. Se voces forem os pais dar essa dica para seus 

filhos também é o jeito de eliminar o assédio moral. 

              ⇒Se sofre o assédio moral de não aguentar ir à escola, não o deixe ir. Deixe que 

mude de lugar. No novo ambiente poderá encontrar um lugar onde possa compartilhar seus 

sentimentos. Procurar esse lugar também é um dever dos pais. 

               

  

           

       ⇒A escola não existe para tirar a vida. Continue o seu caminho   

até se formar.Para isso até pode mudar de escola. Queremos ensinar que agradável âmbito da 

vida aguarda-no. 

 

 

 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proteger seu querido 

filho não cair na cilada 

armada de “ijime” 
Colhemos dos jornais opiniões de で
pessoas ativas da sociedade. 

ＰＡＲＴ2 

Deve olhar atentamente o cotidiano da crianDeve olhar atentamente o cotidiano da crianDeve olhar atentamente o cotidiano da crianDeve olhar atentamente o cotidiano da criançççça,supondo que o ijime a,supondo que o ijime a,supondo que o ijime a,supondo que o ijime éééé    um crime.um crime.um crime.um crime.    

Conselho2Conselho2Conselho2Conselho2    

Conselho3Conselho3Conselho3Conselho3    

Conselho4Conselho4Conselho4Conselho4    

Conselho5Conselho5Conselho5Conselho5    

Conselho6Conselho6Conselho6Conselho6    

Conselho7Conselho7Conselho7Conselho7    

Conselho8Conselho8Conselho8Conselho8    

fazer?A solução é descobrir o motivo da irritação e sanar problemas. Antes de 

mais nada deve trazer seu filho para o palco da conversa. 

 ConselhoConselhoConselhoConselho10101010    

Conselho9 ⇒Ao saber que o filho faz o assédio mora, o que os pais devem 
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www.ficec.jp/living/               

 ●Maiores detalhes da informação ligue para FICEC  ０４９－２５６－４２９０  

●Mudança no sistema de pagamento de gastos médicos 

Os primeiranistas primários a terceiranistas ginasianos 

ao fazer consultas médicas nos hospitais das cidades de 

Fujimi,Fujimino e Miyoshimachi, apresentando o cartão 

de seguro e a carteira de subsídio ficam isentos de 

pagamentos no guichê.●Mudança no mesmo sistema 

para bebês e crianças  As crianças de 0 anos a 

pré-escolares foram incorporadas ao sistema de 

pagamento de gastos médicos infantis,em outubro. 

Assim,a carteira de subsídio que vem usando fica 

invalidada. ● Mudou a carteira de subsídio Foram 

enviadas pelo correio nova carteira de subsídio aos 

portadoras de carteiras amarelas e cor-de rosa.Confirme.  

  

 Vai começar a inscrição para 

ingresso na creche e escola 

maternal.Favor confirmar o 

modo de inscrição e a data no 

Hoiku-ka da prefeitura.Deve-se 

inscrever levando conjunto de 

documentos e caderneta materno 

–infantil e a criança a ser 

inscrita. 

DivirtaDivirtaDivirtaDivirta----se no Forum de Intercse no Forum de Intercse no Forum de Intercse no Forum de Intercââââmbio Internacional 2012 de Fujimimbio Internacional 2012 de Fujimimbio Internacional 2012 de Fujimimbio Internacional 2012 de Fujimi----shishishishi    

Consegue obter passaporte em FujiminoConsegue obter passaporte em FujiminoConsegue obter passaporte em FujiminoConsegue obter passaporte em Fujimino----shi  1/10~shi  1/10~shi  1/10~shi  1/10~！！！！    

 

 

 

InscriInscriInscriInscriçãçãçãção de ingresso na o de ingresso na o de ingresso na o de ingresso na crcrcrcreeeechechecheche    

ppppúúúública para abril/2013blica para abril/2013blica para abril/2013blica para abril/2013    

Mudou gastos mMudou gastos mMudou gastos mMudou gastos méééédicos de bebdicos de bebdicos de bebdicos de bebêêêês e crians e crians e crians e criançççças de outubro~as de outubro~as de outubro~as de outubro~    

 Sabia que a partir de 1 de outubro pode 

fazer o pedido e trâmites de passaporte na 

sucursal de Fujimino-shi?  
    Até agora, tinha que fazer trâmites no Centro de 

passaporte da província de Saitama(Kawagoe, Omiya, 

Kumagaya,Kasukabe).Agora,vai mudar p/Fujimino-shi 

Service Center 2º andar.Ficou mais fácil para viajar para 

terra natal ou para exterior.Mas só pode fazer trâmites 

aqueles que têm nacionalidade japonesa e registro de 

residência em Fujimi-shi.   

  

    

CartCartCartCartãããão de Emergo de Emergo de Emergo de Emergêêêência ncia ncia ncia     

 No dia 11 de novembro(domingo) será promovido o “Forum de 

Intercâmbio Internacional de Fujimi-shi. Isento de pagamento. Tem 

como tema a cultura universal e japonesa. É um evento repleto de 

programa como experimentar trajes étnicos e tirar foto, experimentar 

ikebana(arranjo de flores) e wadaiko, taikyokuken,carta de bandeiras. 

E “Afirmação de estrangeiros residentes no Japão”. Que fala sobre o 

que acha do Japão e a diferença que existe entre Japão e seu pais.    

E continua novas atrações,hora do chá, massagem tailandesa,tenkoku.Haverá sorteio do 

novo selo da cidade “Yurukyara”. 

De 12:00~16:00  haverá serviço de creche também. Venha passar  um tempo agradável de 

outono junto com sua família. 

Provavelmente poderá conseguir nova descoberta.. 

 Está preparado para desastre 
natural? Graças ao conselho de 
estrangeiro “Ajudaria muito se 
tivesse um cartão assim no caso 
de emergência”,ficou pronto o 
cartão de emergência para 
estrangeiro.Use na loja, na 
escola, entre amigos.Peça ao 
Ficec, no telefone abaixo.   


