
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■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 

◆ Dezembro e Janeiro apresentação das atividades dos 

colaboradores   

「Hyozaemon Co., Ltd.」「Jyakuetsu Printing Co., Ltd.」 

◆ Dezembro e Janeiro SDGs facilitado para que as crianças 

também entendam sobre  「Responsabilidade de criar e 

Responsabilidade de uso」 

 

 

 

 

 

 

■SIS International Xmas Party             

Curtam o Natal do mundo! 

Data： 17 de dezembro (sáb) 17：30h～20：00h 

Local： Centro Comunitário Edomekami Hall 1F 

        (Sakai-shi Harue-cho Edomekami Yamato 4-8) 

Requisito：Pessoas Interessadas em intercâmbio internacional 

  Taxa de participação： 500 ienes  

(No entanto, os membros pertencetes a uma organização sócio benemerito 

ou estrangeiros residentes de Fukui a taxa de participação é gratuita.) 

Capacidade： Cerca de 30 pessoas 

Prazo de inscrição： 9 de dezembro (sex) 

Informação e Inscrição： 

Secretaria da Associação Internacional Sakai   Sr. Tanabe 

                       TEL 0776-50-3850 

E-MAIL sakaishikokusai@gmail.com 

 

■Vídeos para crianças estrangeiras e os pais 
Esta animação apresenta a vida e os costumes escolares das escolas 

primárias japonesas. (10 minutos cada vídeo, disponíveis15 idiomas) 

O vídeo é postado no canal oficial do YouTube do Ministério da 

Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia. 

“Muito Prazer! Amigos a Partir de Hoje!” 

 

“Quero Saber! Como É a Escola Primária do Japão?” 

 

Apresentando o Trevor, nosso novo Coordenador de Relações Internacionais (*CIR)! 

Nome: Trevor Bogna 
Natural de Califórnia, EUA  

Hobbies: Patinar 
Filme japonês favorito： 「A Silent Voice」 

Filme americano favorito： 「LIFE！」 

Lugar favorito em Fukui：Templo Hakusan Heisenji (Katsuyama-shi) 

Comida favorita： Comida mexicana 

Comida japonesa favorita： Enguia (recentemente.comi Wakasa enguia) 

 

 

 

※CIR (Coordenador de Relações internacionais) 

Daquí em diante, gostaria de vivenciar e 

conhecer várias coisas em Fukui com 

todos! 

Venham me conhecer na Associação  

International de Fukui!  

Estarei aguardando a visita de todos! 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 Associação Internacional de Fukui (FIA) Boletim Informativo Multilíngue                 Português 

(ポルトガル語) 

 

【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.】 

sakaishikokusai@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAmf-8V2wf48BnYXy5u-CKn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbBcSVPKVO1R7n-qPZw0OG09
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/sakaixmas20221201ja.pdf


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. 

Saudações de Reinan！ 

Desta vez, apresentaremos os produtos especiais da região de Ôoi-cho Natasho. Natasho é famoso por picles japonês e inhame 

silvestre. O inhame silvestre jinenjô, é considerada rei dos vegetais sivestres é cultivada no clima e características naturais de 

Natasho. O inhame silvestre jinenjô é uma espécie de inhame, rico em fibras alimentares e vitamina. Além disso, há doces raros 

que só podem ser degustados na estação das estradas Michi-no-Eki de Natasho (mercados das estradas). Inclusive o sorvete é 

conhecido como "Jinenjô Gelato" e o sabor refrescante do leite e do inhame silvéstre é popular com muito sucesso. Quando você 

for para Natasho, dê uma passada na estação Michinoeki "Natasho", localizada na rodovía que liga Kyoto e Wakasa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

Instagram Facebook 

Passport 

Meio-dia em japonês é 12 da manhã? Ou Meio dia? 

O meio-dia se expressa como 「12 horas da manhã」 e/ou 「zero horas da tarde」 

Meis noite se expressa como 「zero horas da manhã」 e/ou 「12 horas da noite」 

●Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros● 

☐ Atividades Internacional Plaza de Fukui  TEL 0776-88-0062 

17 de Dezembro (sáb) e 21 de Janeiro (sáb)  
13:00h ～ 16:00h 

 【Consulta Jurídica Remota Gratuita】 

gratuita】 24 de Dezembro (sáb) e 28 de Janeiro (sáb)  
13:00h ～ 16:00h 

 

●Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Reinan Cénter●      

☐ Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter  TEL 0770-21-3455 

Se você reside na região de Reinan, favor entrar em contato com essa associação.   

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 

 

【Consulta gratuíta com Despachante 
sobre Imigração e Visto de 

Permanência para os Estrangeiros】 

3 de Dezembro (sáb) e 7 de Janeiro (sáb)   

13:00h ～ 16:00h 

【Consulta Jurídica gratuíta  
para estrangeiros】 

【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 

Atividades Internacional 
Plaza de Fukui 

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

