
  

 

■Apresentação das atividades dos colaboladores e Exposição de SDGs/ODS fáceis de crianças entenderem 

  Exposto "SDGs/ODS simples para as crianças " com "Atividades das empresas e organizações colaboradoras que atuam para atingir as 

metas dos SDGs/ODS" incluindo um espaço para vivenciar e quebra-cabeça. 

Período: Junho de 2022 a Maｒço de 2023 （A exposição é alterada a cada dois meses.）  

Local: Atividades Internacional Plaza de Fukui – Saguão do Térreo   

◆Agosto e Setembro apresentação das atividades dos colaboradores 

  「Terao Litech Kabushiki Gaisha」「Fukui City Koshino Junior High School (Chugakkô)」 

 

 

  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ Festival Internacional de Fukui 2022 ” será realizado no dia 23 de outubro (dom) 

Recrutamento de voluntários para evento! (idade mínima, estudantes de ensino médio kôko) 
O “Festival Internacional de Fukui “ é um evento de Intercâmbio Internacional realizado todos os anos no mês de outubro no 

estabelecimento de Atvidades Internacionai Actve Plaza. 

【Conteúdo das atividades dos voluntários】A partir de outubro, você participará na produção de programas, e no dia do festival  

você irá trabalhar para dar suporte aos participantes sob orientações dos membros do comitê dos dirigentes do festival.  

※No dia 8 de outubro(sab) será realizada a reuniao sobre orientação e informação aos voluntários  

■Prazo de inscrição： 30 de setembro (sex) 

■Informações： Atividades Internacional Plaza de Fukui  TEL 0776-28-8800          Formulário de inscrição ▼ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

■Simulado de Evacuação do SIS Associação Internacional Sakai-shi 

Em preparação para um desastre no Japão, realizaremos simulação 

colocando-se em situação semelhante a vida em um abrigo para que 

os estrangeiros tenham sensação de segurança e confiança. 

Data： 11 de setembro (dom) 9:00h ～ 12:00h 

Local： Centro Comunintário Harue Naka 

      (Sakai-shi Harue-cho Zuiouji 17-17） 

Requisito： Estrangeiros residentes e Sakai-shi 

Capacidade： 20 pessoas  

Inscrição e Informação：Secretaria da Associação Internacional Sakai-shi  
TEL 0776-50-3850 
E-MAIL sakaishikokusai@gmail.com 

 

■I Vamos cozinhar comida indiana com Mansoour e Pawan ! 

Data： 28 de agosto (dom) 13：30h ～ 16：00h  

Local： AOSSA 6º andar cozinha （Fukui.shi Teyose 1-4-1）  

Capacidade： 10 pessoas 

Taxa de participação： 700 ienes   

Professores：Srs.MANSOOR PEER e PAWAN KUMAR 

Prazo de inscrição： 25 de agosto (qui)  

Inscrição e Informação： Earth link  Sra. Kobayashi  

TEL 090-8965-8580  

E-MAIL bctusm@yahoo.co.jp 

 

2022 Associação Internacional de Fukui (FIA) Boletim Informativo Multilíngue                           Português             

                                                                                     (ポルトガル語) 

 

Informações Eventuais 

■2ª Prova de Capacidade de Língua Japonesa 2022 

"Nihongo Noryoku Shiken" (JLPT) 

Data: 4 de Dezembro (dom) 

Taxa de inscrição: 6.500 ienes  

Inscrição： 25 de agosto (qui) a 15 de setembro (qui) as 17:00h 

É possível se inscrever pela internet!  

 

■Classe de Língua Japonesa 

Suporte às Crianças de Origem Estrangeira 

Os voluntários irão apoiá-los no japonês e nos estudos. 

Os pais também podem estudar juntos. 

■“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa 

  É um lugar onde você pode aprender o japonês  

enquanto desfruta da interação.       

Informações: Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui 
(FCIA)  TEL  0776-97-5020                                     

 

Informação sobre a língua 

japonesa Informações Eventuais 

Foi cancelado 

https://www.jlpt.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Q58R2TPimfRUCVcYjfmneKJ_-fwVcCUlBA2lisP396vDA/viewform
https://www.facebook.com/fukuikokusai/


Atividades Internacional Plaza de Fukui 
〒910-0004  Fukui-shi Hôei 3-1-1 
 TEL 0776-28-8800  FAX  0776-28-8818  E-MAIL  info@f-i-a.or.jp  

Horário de expediente  9:00h ～ 21:00h   

Fechados  Feriado Nacional, Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.  

Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter 
〒914-0063  Tsuruga - shi Kagura - chô 2-2-4 Aquatom - 2º andar  
 TEL  0770-21-3455  FAX  0770-21-3441  E-MAIL  reinan@f-i-a.or.jp 
Horário de expediente  Terça, quarta, sexta e sábado 9:30h ～ 18:00h 

Quinta - feira 9:30h ～ 20:00h  Domingo da 1ª e 3ª semana 12:00h ～ 18:00h  
Fechados  Segunda - feira, Domingo da 2ª･4ª･5ª semana do mês, Feriado Nacional,  

Feriado Transferido e dia 29 de Dezembro à 3 de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

Instagram Facebook 

Passport 

Vamos apreciar fogos de artifícios! 

Na Província de Fukui, os festivais de queima de fogos 2022, será realizada após a tomada de medidas contra a infecção do 
coronavírus.（Pode ser adiado ou cancelado conforme às condições meteorológicas.） 

【Sakai-shi】Festival de Fogos de Artifício Mikuni Data： 11 de agosoto (qui)  
Local： Mikuni Sunset Beach, Rio Kuzuryu Boat Park (Sakai-shi Mikuni-cho) 

【Etizen-shi】Festival de Verão Echizen-shi Data： 15 de agosto (seg)  Local： Hinogawa Riverside Green Park (Echizen-shi) 
【Tsuruga-shi】Toro Nagashi e o Grande Festival de Fogos de Artifício Data： 16 de agosto (ter)  

Local： Kehi Matsubara (Tsuruga-shi) 
【Fukui-shi】Fukui Fênix Festival de Fogos de Artifícios Data： 2 de setembro (sex)   

Local： Margem do Rio Asuwa (Fukui-shi) 
【Ôoi-cho】Super Festa de Fogo Ogase de Wakasa Oi  Data： 10 de setembro (sáb）  

Local： Parque Rodoviária Michi no Eki 「Uminpia Ôoi」（Ôoi-cho Narumi） 

 

 

 Saudações de Reinan！ 
Você já ouviu falar em「Havai de Hokuriku」? "Mizushima" é paraíso do mar na Baía de Tsuruga. É muito emocionante poder ir 
apenas no verão durante o período permitido para o banho de mar! Mizushima, uma pequena ilha desabitada na ponta da Península 
de Tsuruga, é uma praia com qualidade de água atraente e areia branca. (até o local é necessário atravessar com ferry pago). A 
praia alongada com contrastes das areias brancas e azul do mar é bem tropical♪. O local é atraente por poder ir imediatamente 
quando sentir vontade de ir. Neste verão, que tal, curtir a praia em Mizushima com os peixes! Bronzea-se e sinta uma sensação 
de como se vocè estivesse curtindo mini viagem no exterior! 

 

 

 

Consulta Gratuíta para Estrangeiros ( É necessário a reserva ) Status de permanência, reunificação familiar, naturalização, 

questões jurídicas,trabalhista, casamento, acidentes automobilístico, dívidas múltiplas, violência doméstica etc.  

・Necessário a reserva 

 
■Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros   TEL 0776-88-0062 

【Consulta gratuíta com Despachante 
sobre Imigração e Visto de 
Permanência para os Estrangeiros】 

6 de Agosto (sáb) e 3 de Setembro (sáb)   

13:00h ～ 16:00h 

【Consulta Jurídica gratuíta  
para estrangeiros】 

□Consulta presencial  
20 de Agosto (sáb) e 17 de Setembro (sáb)  
13:00h ～ 16:00h 

□Consulta online/ vídeo-chamada  

27 de Agosto (sáb) e 24 de Setembro (sáb)  
13:00h ～ 16:00h 

 

■Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Reinan Cénter TEL 0770-21-3455 

Consulta gratuíta com Despachante sobre“Imigração e Visto de Permanência  

para os Estrangeiros” , Consulta Jurídica gratuíta para estrangeiros     

A data e o horário da consulta será decidida no ato da reserva. 

【Consulta aos Estrangeiros Vítimas 
de Violência Doméstica】 

 
Você não está sofrendo violência por parte 
de seu cônjuge ou parceiro? 
 
Todas as semanas quinta-feira –  

horário 10:00h ～ 17:30h 

https://www.f-i-a.or.jp/ja/
https://www.instagram.com/fukui_internationalassociation/
https://www.facebook.com/FUKUIINTERNATIONALASSOCIATION/
https://www.f-i-a.or.jp/ja/plaza/facilitys/facilitys/1f/passport/
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/soudan-pt.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/soudan-dv-pt.pdf

