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ポルトガル語 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente na província de Saitama residem 123mil estrangeiros de 147 países.Dos 

quais 3/4 são de visto permanente ou residente.Representam em torno de 1,7% da 

população.Isto significa entre 58 residentes 1 é estrangeiro. 

Ao longo da linha Tobu Tojoosen,vivem também mais de 20 mil estrangeiros.Mas não há 

local onde possam se reunir livremente e de dar apóio a eles.Daí em julho Fujimino Kokusai 

Koryu Center mudou para local que fica 4 minutos a pé da estação Kamifukuoka para 

facilitar o acesso das pessoas.Além das atividades em andamento, iniciamos Salão de 

Intercâmbio de Culturas Heterogêneas. 

Favor venham nos visitar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberto Salão de Intercâmbio de Culturas 

Heterogêneas 

Abrimos um salão de intercâmbio 

confortável para estrangeiros e japoneses. 

① Painel de empregos e informações 

② Será local de encontro do japonês que 

nunca conversou com um estrangeiro. 

③ Onde um estrangeiro isolado pode se abrir 

tranquilamente. 

④ Será oásis do coração onde se reune, 

conversa à vontade com companheiros 

tomando cafezinho(¥100). ●Local de consulta p/estrangeiros 

Bem-vindas as senhoras mães com filhos, 

grávidas.Venham conversar conosco sem 

receio.Atenderemos sincera e com devoto 

de todo o coração.Cada tradução de 

certidão custa ¥1500 e escrever uma carta 

em seu lugar ¥1000.Gostaríamos de 

proporcionar uma oportunidade de pensar 

como viver no Japão daqui em diante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Aberto “One Coin  Canto de chá” 

É um canto onde pode conversar à vontade 

tomando cafezinho e comendo doce. 

Destinará renda  à gastos de gerência. 

Venham passear com amigos ou 

só.Ficamos aguardando.Recrutamos 

também um nome para Canto de Chá! 

●Classe de Japonês –Quintas-feiras- 

Para viver no Japão é conveniente saber 

escrever e ler em japonês.Se souber 

transmitir o que pensa em japonês resolveria 

mormente seus problemas.Tem um professor 

gentil e gosta muito de estrangeiros ensina o 

japonês gratuitamente. 

 

●Pretende iniciar classe de conversação de 

vários idiomas 

Estamos planejando ampliar atividades 

criando local para intercâmbios culturais 

como conversação em inglês,chinês, coreano e 

tagalo, culinárias e artesanatos.Recrutamos 

sugestões.Mande-nos informações sem falta. 

Fujimino Kokusai Koryu Center 

Mudou  para nova sede 

Mudança do escritório 

e novo 

empreendimento 

●Criamos um local de apóio p/crianças 

① Local de estudo de japonês e fazer 

deveres da escola. 

②Dar orientação profissional e falar sobre 

problemas. 

③ Adquirir base para viver no Japão, 

trabalhar e tornar contribuinte de 

impostos após tornar adulto. 
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Muito obrigado pelo sucesso da Festa de agradecimento aos colaboradores 

Novo endereço/Saitama-ken Fujimino-shi Kamifukuoka 5 - 4 - 25 

Telefone/ 049-256-4290 (O número é o mesmo)   

 

Tobu Tojoosen Est, 

Kamifukuoka saída 

nishi(4 minut. a pé) 

4 minutos a pe 

Três eventos felizes coincidiram no ano 

2013.Prêmio   auferido p/Ministro de 

Relações exteriores pelo trabalho 

internacional. Ducentésima edição do 

“Information Fujimino” em 7 idiomas,coisa 

rara no país.Confirmado o tratamento 

favorável relativo ao sistema tributário que 

custa conseguir.Em 15 de junho,para 

comemorar isso, muitas pessoas se reuniram 

no Fukutopia de Fujimino-shi para começar 

por prefeito de Fujimi-shi.Foram 4 horas 

esplêndidas de encontros. 


