
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■Evento comemorativo do 160º aniversário das relações 
Japão-Alemanha 
Exposição de painéis "Prêmio Alemão de Mangá Escavação 

Profunda Fukahori " 

Data： 8 de outubro (sáb)～21 de outubro (sex) 

Não há necessidade a inscrição, entrada gratuito 

Local: Atividades Internacional Plaza de Fukui-Térreo 

Organizadores: Consulado-Geral da República Federativa da 

Alemanha Osaka/Kobe 

SociedadeAmistosa Japão-Alemanha de Fukui 

Informações：Sociedade Amistosa Japão-Alemanha de Fukui 

           TEL : 090-2373-5747 

■Apresentação das atividades dos colaboladores e Exposição 

de SDGs/ODS fáceis de crianças entenderem 

Período: Junho de 2022 a Maｒço de 2023  

（A exposição é alterada a cada dois meses.） 

Local: Atividades Internacional Plaza de Fukui -Terreo 

◆ Outubro e Novembro apresentação das atividades dos 

colaboradores 
  「ELLEROSE Co. Ltd.」「Koshi High School Provincial(kôko)」 
◆Outubro e Novembro SDGs facilitado para que as crianças 

também entendam sobre “igualdade de gênero” 

 

 

 

 

 

Mês do Festival Internacional Fukui  
1º de outubro（sáb）～ 31 de outubro (seg) 

Durante este período muitos eventos internacionais serão realizados na Província de Fukui. 

Que tal usufruir do intercâmbio multicultural! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Dependendo da situação da Disseminação da Infecção por Nova Coronavírus (Covid-19) há possibilidade de ser alterada ou cancelada. 

 Sobre novas informações consulte o Home page.】 

Data： 23 de outubro (dom) 10：00h ～ 16：00h 

Local：Atividades Internacional Plaza de Fukui 

Taxa de participação： Gratuito 

Informações： Atividades Internacional Plaza de Fukui  

TEL 0776-28-8800 

Fukui Festival Internacional 2022 

■Curso de lingua japonesa na FIA（outubro~fevereiro） 
4 classes no total, desde principiante ao principiante intermedário 

Período: 2 de outubro a 12 de fevereiro todos os domingos 

Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui- 2º andar - Sala de 

estudo 1 e 2 

Taxa de matrícula : 4000 ienes (15 aulas) 

2.000 ienes após 11 de dezembro 

Informação e Inscrição：Atividades Internacional Plaza de Fukui  

Térreo - Balcão de Informações e Consultas 
TEL 0776-28-8810 

 

 

 

 

 

■Projeto de Desenvolvimento de Líderes Glocal Jr. Sakai 

Conectar-se com o mundo a partir do Sakai World Youth Camp 2022 

(Acampamento Juvenil Global 2022) 

Data： 12 de novembro(sáb) 9:00h～13 de novembro(dom) 12:00h 
Local：Centro de Intercambio Sakai-shi Fazenda e Vilarejo Takeda  

Tiku-Tiku Bon-Bon 

     (Sakai-shi Maruoka-cho Yamaguchi 60-8) 

Requisito：Estudantes do ensino Chugakko e Kôuko de Sakai 

Taxa de participação：1000 ienes  

Capacidade：30 pessoas 

Prazo de inscrição： 28 de outubro (sex) 

Informação e Inscrição：Secretaria da Associação Internacional Sakai 

Sr. Tanabe 
                TEL 0776-50-3850 

                E-MAIL sakaishikokusai@gmail.com 

▶ Há uma área para os participantes se integrarem  
com os líderes da comunidade estrangeira de 
Fukui! 

▶ Você pode andar de tuk-tuk, um táxi de três rodas! 
  (Horário de operação 11:00h -12:00h, 13:00h-14:00h) 

 

 

 

 

 

Há diversos outros programas disponíveis. Detalles clique aquí .▶ 

【 Evento Principal 】 

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

                                                                                     (ポルトガル語) 

 

file:///C:/Users/PC18/Desktop/sakaishikokusai@gmail.com
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/sakaicamp2022.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/germanmanga2022.10pocket.pdf
https://www.f-kokusaifes.com/
https://www.f-kokusaifes.com/fes2022


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 

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】 

1 de Outubro (sáb) e 5 de Novembro (sáb)   

13:00h ～ 16:00h 

【Consulta Jurídica gratuíta  
para estrangeiros】 

□Consulta presencial  

15 de Outubro (sáb) e 19 de Novembro (sáb)  
13:00h ～ 16:00h 
 
□Consulta online/ vídeo-chamada  
29 de Outubro (sáb) e 26 de Novembro (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 

Locais das belezas de outono Kouyou na Província de Fukui  
melhor época de todos os anos para apreciar folhas coloridas de outono Kouyou 

【Meados de outubro a início de novembro】  Lagoa Karikome (Ôno-shi) 

【Final de outubro a início de novembro】 Parque de Cerâmica Echizen (Echizencho) 

【Final de outubro a meados de novembro】  Lago Kuzuryu(Ôno-shi) 

 Desfiladeiro Kuzutyu (Ôno-shi) 

【Início de novembro】  Eiheiji (Eiheiji-cho) 

【Início de novembro ao final de novembro】 Ruínas do Clã Ichijodani Asakurashi (Fukui-shi) 

【Meados de novembro ao final de novembro】 Jardim Yokoukan (Fukui-shi) 

Monte Ôhara・Templo Saifukuji (Tsutuga-shi), Templo Mantokuji (Obama-shi) Parque Nishiyama (Sabae-shi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudações de Reinan！ 
A cidade de Obama é situada de frente para a Baía de Wakasa, que tem um litoral de ria que é raro no lado do Mar do Japão. 
Na ponta da Península de Uchitomi, você pode ver cenários de magníficas rochas e cavernas de formas diferentes esculpida pelas ondas 
ao longo de dezenas de milhares de anos hoje chamado de "Sotomo", cujo a visão se estende por 6 km. Você não pode deixar de 
conhecer a obra-prima da arte criada naturalmente pelo mar. Dentre as rochas, o “Daimon - Komon” e a rocha chamada “Meoto Kameiwa” 
que parece ser um casal de tartarugas. Essas cenas pode se dizer que é a verdadeira emoção do tour Sotomo e vale a pena ver com 
seus próprios olhos! Você pode apreciar essas paisagens de Sotomo com passeio de barco turístico que parte do Wakasa Fisherman's 
Wharf!   

 

 

Templo Mantokuji (Obama-shi) 

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

