
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chá e Salão para Bate-Papo 「América」 

Vamos bater um papo em inglês enquanto tomamos chá com o Sr. Caleb Killough natural de Estados Unidos!  
Taxa de participação 500 ienes、capacidade para 8 pessoas 

Data： ① 4 de fevereiro (sab) Horário: 14:00 as 15:30 h  ② 18 de fevereiro (sab) Horário: 14:00 as 15:30 h  

※A data de participação será ① ou ②  
Local： Associação Internacional de Fukui Reinan Center 
Requisito： Compreenção de inglês nível conversação diária  
Informação e Inscrição： Associação Internacional de Fukui Reinan Center   

TEL 0770-21-3455  E-MAIL reinan@f-i-a.or.jp 

■Fundo de Apoio ao Emprego da Província de Fukui aos 
Estudantes Estrangeiros  
Daremos suporte para despesa domiciliar desde aprovação  

oficial até o início de trabalho. 

Encerramento da inscrição： 28 de fevereiro (ter) 

Informação e Inscrição： Atividades Internacional Plaza de Fukui  

TEL 0776-28-8800 

 

■Comunicados do Departamento de Serviço de Controle de Proteção Vegetal / Plantas e Departamento de serviço de  

Quarentena Animal  

Praticamente, a maioria dos produtos à base de carnes, frutas, vegetais e plantas etc, estão proibidas de serem traduzidas ao Japão. Por 
tanto, avisem os familares e amigos em seu país para não enviarem produtos produtos à base de carnes, frutas, vegetais e plantas etc por 
correrio internacional. 

【Departamento de Controle e Proteção Vegetal / Plantas】 
Informações： Sucursal do Aeroporto de Komatsu  

(dentro do escritório do aeroporto de Komatsu) 

TEL 0761-24-1406   
E-MAIL pps_komatsu_ap@maff.go.jp  

 

【Departamento de Serviço de Quarentena Animal】 
Informações： Sucursal do Aeroporto de Komatsu  

(dentro do escritório do aeroporto de Komatsu) 

TEL 0761-24-1407   
E-MAIL aqs.kmq@maff.go.jp 

 

■Programa de Subsídios da Fundação Nippon Projeto Coordenação de 
Suporte à Vida Ucraniana  We Are TOGETHER 

Este é um evento para conhecer a personalidade, os pensamentos 
e rica cultura do povo ucraniano e estreitar laços por meio de várias 
formas de intercâmbio. 

Data： 11 de fevereiro (sáb) 13:30 ～ 16:00 

19 de fevereiro (dom) 13:30 ～ 16:00 

25 de fevereiro (sáb) 13:30 ～ 16:00 

26 de fevereiro (dom) 13:30 ～ 16:00 

Local: Cidade de Fukui (Verifique a pattir do código QR) 

Requisito： Estudantes universitários que vivem em Fukui 

Informação e Inscrição： Na secretaria One Fukui Sra. Ito 

E-MAIL onefukui.mail@gmail.com 

 

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

(ポルトガル語) 

 

Março 

■Aviso do Seminário de Empreendedorismo Estrangeiro 

Data： 25 de fevereiro (sáb) 13：30h～15：30h 

Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui 2º andar sala de reunião 1 

Conteúdo： Informações e preparativos para abrir um negócio em Fukui 

Palestrante： Escrivã Administrativa Dra. Akane Komatsu  

Idioma： Combinando Japonês e Inglês  

Taxa de participação： 300 ienes  Capacidade： 20 pessoas 

Organizador： Associação dos Escrivães Administrativos de Fukui  

Prazo de inscrição： 10 de fevereiro (sex) 

Informação: Sra. Komatsu 

E-MAIL akane.komatsu.goffice@gmail.com 

 

 

■O salário mínimo da Província de Fukui passou a ser 888 ienes 

Se você achar que algo está estranho consulte a  

Secretaria de Trabalho de Fukui ou Delegacia de 

Inspeção de Normas de Trabalho  

mais próximo da jurisdição. 

■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 

◆Fevereiro e Março apresentação das atividades dos 

colaboradores   

「Afrel Co., Ltd.」「Togo Shoten Co., Ltd.」 

◆Fevereiro e Março facilitado para que as crianças também 

entendam o SDGs  

「Vamos acabar com desigualdade entre pessoas e países !」 

 

 

 

 

 

 

【Os eventos podem ser alterados ou cancelados devido à propagação da infecção pelo novo coronavírus. Verifique o site para obter as informações mais recentes.】 

mailto:reinan@f-i-a.or.jp
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=7251
mailto:pps_komatsu_ap@maff.go.jp
mailto:aqs.kmq@maff.go.jp
mailto:onefukui.mail@gmail.com
https://global-link.hp.peraichi.com/support_for_ukraine
mailto:akane.komatsu.goffice@gmail.com
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/shokubakankyou/saiteitingin.html
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/ochatto-reinan-america20230204.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/FEB25_SeminarBrochurelatest.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/syokubutsu.por.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/doubutsu.por.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！ 
Falando em março, tem um dos eventos que representam o Japão, "Hinamatsuri".Nessa edição é apresentado “Wakasa Takahama 

Hinamatsuri” conhecido como Dia das Meninas" é uma festa típica japonesa para comemorar dia das meninas, e desejar crescimento 

saudável das crianças. Esse é um evento de 14 dias começando em 18 de fevereiro (sáb). Durante o evento cerca de 70 lojas e moradores 

em geral exibirão suas bonecas de admiração hinaningyo expostas em altar de sete camadas. Você vai conhecer lindas decorações dos 

altares e as bonecas Hinas raras da era Meiji. Além disso, no Centro Cultural da Cidade de Takahama, você pode conhecer bonecas 

Hina impressionntes. Durante o evento são expostas 5 conjuntos de altares de sete camadas com bonecas Hina, e também são expostas 

bonecas Hinas pendentes. Dizem que as bonecas tem alma, se você ver as bonecas uma a uma cuidadosamente maquiladas e vestidas 

terá uma sensação que elas vão começar a se mexer. Seria bom passear pela cidade de Takahama com seus filhos  

sentindo de perto a cultura tradicional japonesa né! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

Instagram Facebook 

Passport 

●Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Residentes● 

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

18 de Fevereiro (sáb) e 18 de Março (sáb)  
13:00h ～ 16:00h 

 【Consulta Jurídica Remota Gratuita】 

gratuita】 25 de Fevereiro (sáb) e 25 de Março (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.  

 

【Consulta gratuíta com Despachante 
sobre Imigração e Visto de 

Permanência para os Estrangeiros】 

4 de Fevereiro (sáb) e 4 de Março (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 

Estamos distribuindo cartão multilíngue de prevenção de 

desastres úteis em caso de desastres！ 

【Idiomas】Versão japonês・inglês・português  
Versão japonês・chinês・vietinamita 

Pode fazer o download pelo home page！ 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=8011
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=8011
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=8011

