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No arquipélago japonês,país vulcânico, jorram 

inúmeras águas termais.Dizem que os japoneses 

mais gostam do banho no mundo.O hábito de tomar  

banho foi introduzido da China, no século 6 junto 

com o budismo com o lema de “liberta de 7 doenças e                                                    

Que tal experimentar o 

“Balneário 

Público”,onde se vê a 

cultura japonesa além 

do vapor!! 

 

●Super balneário público -É o balneário público que além de balneário, banho ao 

ar livre,sauna,banho de chuveiro,banho no leito de rocha,etc, dispõe de sala de 

recreio e lanchonete.”Águas termais são jorradas 1500~1700m do subsolo”. 

●Entrada  - A  tarifa do super balneário público está em torno de 600 a 700 

ienes.Adentrando há caixa dos sapatos.Coloque 100 ienes e guarde o calçado e 

feche à chave.Ao abrir à chave o dinheiro volta.Em seguida compra bilhete de 

entrada na máquina automática e entrega na recepção.Aí resta tomar 

banho.Basta levar uma toalha porque o sabonete, xampu e condicionador estão 

dispostos no quarto de banho.Tome cuidado porque o banho é separado por sexo. 

●Caminho para o banho -  Há armário com chave no banho.O armário com 

chave pendurada é vazio.Coloque 100 ienes no armário p/pessoa (há lugar que 

dispensa dinheiro), guarde a roupa.É proibido o uso de keitai e foto no vestiário 

com armário.Não é permitido levar bebidas também.La dentro há bebidas. 

●Maneira de entrar no banho – Em geral para entrar no banho o homem caminha 

envolvendo cintura para baixo e a mulher o busto para baixo com a toalha.   . 

①Antes de entrar na banheira,lave o corpo com o chuveiro usando a tina para 

acostumar com a água quente. 

②É proibido tomar banho embriagado. 

③Deve prender o cabelo comprido para não molhar na água quente. 

④Não deve por toalha na banheira. 

⑤Procure não espalhar água quente e espuma de sabão nas pessoas que cercam. 

 7 felicidades”.Hoje toma banho em casa. Nos últimos tempos o balneário público de múltiplas 

finalidades “super-balneário público” ganhou popularidade com a introdução de novas 

instituições de lazer na terma descoberta perto.Que tal tentar frequentar o “super-balneário 

público” que cultura japonesa além do vapor para conhecer melhor o povo japonês,. 
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www.ficec.jp/living/                

 ●Maiores informações ligue para FICEC 0 4 9 - 2 5 6 – 4 2 9 0  

 

 

 

           

 

           

 

           

 

 

  

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                 

Ｊａｎ．２０１３ ｎａｓｃｅｕ “Ｆｕｒｕｓａｔｏ Ｈｅｌｌｏ 

Ｗｏｒｋ” ｄｅ Ｆｕｊｉｍｉ-ｓｈｉ 

 

 

 

  

 

Inicia reunião de explicação 2013 sobre o 

ingresso na escola.  

⑥Não é permitido a entrada de quem tem tatuagem e membro do banditismo.E 

nem adultos que usam a fralda no dia-a-dia e nem quem leva bebê. 

⑦Tome cuidado com o longo banho quente.Pode adoecer. 

⑧Não deve lavar o corpo dentro da banheira. 

 

 
●Quando sai do banho - ①Quando sai do banho deve enxugar bem o corpo e 

depois ir ao vestiário. 

②Usar o quarto de banho cedendo mutuamente em vez de monopolizá-lo. 

Fevereiro é a época do Norovirus.Ao voltar p/ casa lave logo as mãos c/cuidado.. 

 Inicia reunião de explicação escolar para 

crianças e pais de alunos que vão ingressar 

nesta primavera.Nos começos de janeiro 

deve ter recebido um aviso ingresso da 

repartição. Participe depois de confirmar a 

escola do seu filho.Mormente quem mudou 

de outro bairro,ligue à repartição se não 

recebeu o aviso ainda.O aviso de ingresso 

no ginásio é encaminhado pela escola 

primária(sextanista). 

   O aviso é encaminhado ao chefe de 

família do atestado de residência. 

 Fujimi-shi criou uma instituição que 

administra atividades em colaboração com 

Hello Work Kawagoe. 

  Agora dá para procurar o trabalho perto  

sem precisar ir até Kawagoe. Chamado  

 “Sun Light Hall” situado dentro do prédio 

da Estação Tsuruse, saída Oeste. 

Entretanto como não há estacionamento 

deve usar o estacionamento da periferia.  

Expediente:segunda~sexta-feria(exclusive 

feriado/fim do ano)9:00~17:00 

Conteúdo do trabalho: 

★Oferta de informação de emprego com 2 

PC p/procurar emprego c/painel. 

★ Consulta com consultor s/emprego e 

apresentação do emprego. 

★Oferta de informação sobre o seminário 

visando dar ajuda na obtenção 

do trabalho. 

● Informação:Fujimi-shi Furusato Hello 

Work ☎ 049－253－8581 

 

 

  

 

Solução do problema por ¥300/hora. 

“Favor nos ligue se tem problema.Daremos 

ajuda por ¥300 por hora.” Este é o lema da 

NPO Corporação “Fujimino Akarui Shakai 

Zukuri no Kai”. Nessa associação os 

voluntários onerosos prestam serviços 

principalmente nos lares de pessoas idosas e 

na fase de criação de filhos,cuidando das 

crianças,da limpeza, ir ao hospital, reparos 

simples, atendimento do enfermo por ¥300 

por hora.Não tem a quem pedir, falta tempo, 

tem conhecido mas não dá para pedir,ligue 

p/Fujimino-shi Sasaeai Centaa (9:00~16:30) 

☎ 049－293－6266 

 


