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O supremo tribunal julgou qu 

“Os estrangeiros estão fora de objeto 
da Lei de Assistência Pública” 
Trata-se de um julgamento deveras duro para 

quem depende de assistência pública por 

diversos motivos.Porém,saiba que há muita 

gente que vive por si só com toda força com 

pouco dinheiro.Favor reveja sua vida. 

   Desde 1954, pelo arbítrio do governo local, vem realizando o pagamento de assistência pública 

aos estrangeiros, levando em consideração o ponto de vista humanitário.  

   Entretanto, em julho do ano passado, no julgamento “Estrangeiros que vivem no Japão será 

objeto de assistência pública pela lei quando deparam com dificuldades para viver”, proposto por 

uma chinesa portadora do visto permanente que reside na província de Oita, foi decidido que 

“Somente os japoneses serão objetos de assistência pública”. 

   Diante disso, há opinião como “Presente julgamento trata-se uma interpretação da lei 

apresentada pelo supremo tribunal e não afetará de imediato a assistência pública proporcionado 

pelo arbítrio do governo local” e há gente que aponta”Como o governo está ajudando estrangeiros 

com dificuldades por benevolêcia há perigo de o governo suspender o pagamento .De modo que não 

se pode esperar muito pelo pagamento de assistência pública. 

   Não queremos assustá-lo, mas queremos dizer que cada um deve cuidar da sua vida. 

   No Japão há um provérbio que diz “Mais vale prevenir do que remediar”.Significa que é 

melhor trabalhar firme e reservar o dinheiro para não enfrentar o apuro na velhice.E ainda há 

um provérbio que diz”Grão em grão faz montão”.Fazendo economia no dia-a-dia, terá uma soma 

de dinheiro.Não  gaste tudo e reserve uma parcela para hora H.É arriscado viver contando 

sempre com a ajuda de outrem no apuro.Cuidar da própria vida é o princípio de vida no Japão.  

  Por outro lado,  há  atualmente  gente  entregue  à  bebedeira、 ao cigarro, sem 

trabalhar entre os que vivem de assistência pública.Vá logo, procure uma classe de 

japonês mais próxima e estude e procure o trabalho.Mostre ao seu filho a postura do pai que 

enfrenta a vida.  

Há também quem remete o dinheiro de pagamento de assistência pública ao seu país materno 

o que é proibido. Uma vez constatado o fato o pagamento será suspenso. Sabe-se que a despesa de 

assistência pública é coberta pelos impostos pagos pelo povo. Deve remeter o dinheiro conseguido 

com seu próprio trabalho.  

 Quando tem problema procure a ajuda ao FICEC antes que torne mais grave.Procuraremos 

pensar junto para se ter uma vida independente. 

Comentarista:Ishii Nanae diretora do Fujimino Kokusai Koryu Center  
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●Dia/hora:25/2(4a.feira)13:00~ 

●Local:Fujimino Kokusai Koryu Center 

●Despesa: ¥800 

●Material:Jornal,tesoura 

 Corsage enfeita a roupa na ocasião da 

comemoração festiva. 

O evento de fevereiro do 

FICEC é confecção de 

corsage  único do mundo,só 

seu.É fácil de confeccionar.  

Mostre seu bom senso.Não precisa se  

preocupar mais para sair.Corsage resolverá. 

 

 O departamento de polícia determinou 14 atos 

perigosos para andar de bicicleta devido a desastres 

de bicicletas que aumentam cada vez mais. Detidos 2 

vezes em 3 anos com atos perigosos,é obrigado a fazer 

curso de segurança no trânsito. Se não o fizer pagará 

uma multa de mais de 50 mil ienes. Respeite as 

regras de trânsito para não enegrecer sua estada no 

Japâo. 

 A intoxicação alimentar originada pelo 

norovirus ocorrem mais no invernoNota-se 

este ano também.Previna-se e não se 

descuide. 

Aparece sintoma como diarréia, vômito,dor 

de estômago,após 1~2 dias de incubação. 

★ Tome  cuidados como:Lavar bem as 

mãos,antes de preparar a comida,antes da 

refeição,após ir no banheiro.・Tratamento 

térmico dos utensíios de cozinha. ・

Tratamento térmico dos alimentos.  

 

Que tal  confeccionar CORSAGE! 

Atenção! Previna-se  c/norovirus 

1. Ignorar sinal de trânsito 

2. Andar de bicicleta embriagado 

3. Ignorar placa de breve paragem 

4. Andar de bicicleta em má condição,sem 

freio,por exemplo.  

5. Acidentou andando de bicicleta usando 

smartphone. 

6. Percorreu a calçada proibida para carros.  

7. Percorreu a calçada própria dos 

pedestres. 

8. Percorreu calçada não permitida a 

bicicletas. 

9. Quando transitou a faixa de pedestres na 

extremidade da pista sem calçada com 

■Retenha！！[14 atos perigosos] de andar de bicicleta sujeitos a pena.  

 

velocidade e modo estorvando pedestres. 

10. Quando estorvou o carro de avanço 

preferencial que vinha do lado 

esquerdo no cruzamento sem calçada. 

11. Quando estorvou o avanço do carro 

direto, virar à direita no cruzamento. 

12. Quando estorvou o trânsito de pedestre 

na calçada permitida ao trânsito de 

bicicleta também. 

13. Quando atravessou ignorando a 

passagem de nível fechada. 

14. Quando estorvou o trânsito do carro no 

trecha esférico do cruzamento circular 

sem semáforo. 

 

Marca p/pedestres 

Cláusulas penais deveras duras a infração de trânsito de bicicleta!! Jun.~ 

 

 


