2019 Boletim Multilingual da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Junho
& Julho
Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)
Festival Internacional de Fukui 2019 será realizada no dia 27 de Outubro (dom)

Procura-se Artistas e Voluntários !
O Festival Internacional de Fukui, é um evento anual no qual reunem muitas
pessoas independende de nacionalidade.
Estamos procurando pessoas assim!
Pessoas que sabem dançar, cantar ou tocar instrumentos musicais do seu País
Pessoas que sabem apresentar jogos e tradições do seu país e compartilhar com os convidados
E entre outros, pessoas que querem apresentar especialidade próprio e que queira fazer novas
amizades
Mais detalhes será publicados no website da FIA.

Informação: Atividades Internacional Plaza de Fukui Tel 0776-28-8800

Aviso do apoio monetário ao emprego dos
Estudantes Estrangeiros em Fukui
～Apoiamos despesa domiciliar durante o período de colocação de
trabalho para o emprego～
～Detalhes do apoio：Despesa domiciliar（Limite máximo 20 mil ienes mensais）
Período：A partir de 1 de Outubro a data recomendada pelo “Keidanren” Federação de Organização Econômica do Japão” (por período máximo
de 6 meses) que é o prazo da divulgação da colocação dos candidatos para o emprego. É considerado até o mês que o candidato
iniciará o trabalho ou então até o final de ano fiscal mês de Março. (prevalecerá operíodo que ocorrer primeiro)
Pessoas alvo：Aqueles que satisfazem as seguintes condições
① Aqueles que possui Staus de Permanência de「Estudante」no Japão

② Estudante estrangeiro que não possui nacionalidade japonesa, matriculado nas Universidades Japonesa (pós
graduação) ou Faculdade Junior e ou estudantes estrangeiros de intercâmbio com 18 anos ou mais que estudam nas
instituições Educacionais do Ensino Médio Profissional.
③ Aqueles que residem na Província de Fukui ou aqueles que tem previsão de residir na província de Fukui devido o emprego.
④ Aqueles cujo emprego já é decido como funcionário efetivo de empresas privadas ou organizações públicas (funcionário
público)
.Inscrição/Informação : Associação Internacional de Fukui

Tel

0776-28-8800

Website

https://www.f-i-a.or.jp

Email

info@f-i-a.or.jp

❶

Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Curso de japonês da FIA aumentou mais uma classe a partir de Junho!
Nível：Elementar 2 e elementar 3

Horário : Domingo14:50hs às 16:50hs
* A aula das 12:30hs às 14:30hs encerrou a matricula.
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar - Sala de estudo de línguas
Taxa de matrícula : 4000 ienes (20 aulas) ＊2000 ienes a inscrição após 11ª aula
(Referência)

Elementar 2

Para quem possui conhecimento básico de japonês ( equivalente JLPT N5)

Elementar 3

Para quem possui compreenção básica de japonês (equivalente JLPT N4)

Calendário：

Observação
＊É necessário efetuar a matrícula. No ato da matrícula será necessário de Zairyu Card e a

1ª Etapa Abril - Setembro

taxa de matrícula.
＊A matrícula deve ser efetuada até 14 horas do 1º dia do início do curso.
Após a matrícula, há um teste para determinar o nível.

Abril

7

14

21

28

Maio

5

12

19

26

Junho

2

9

16

23

Julho

7

14

21

28

＊É possível matricular-se no meio do curso.

Agosto

4

11

18

25

＊O livro didático será emprestado durante a aula.

Setembro

1

8

15

22

Encerrou-se

30

29

＊A taxa de matrícula não será devolvida mesmo que o aluno desista no meio do curso.

＊Por motivos particulares se tiver que desistir do curso favor de avisarem a FIA sem falta.

Inscrição : Atividades Internacional Plaza de Fukui – Térreo – Secão de Informações e Consultas Tel 0776-28-8800
Há também “aulas particulares de japonês”. O aluno poderá escolher o dia da semana e o horário de acordo com a sua conveniência.

Consulta Gratuíta para os Estrangeiros
As consultas como qualificação de permanência, reunificação familiar, naturalização, questões jurídicas, trabalho, casamento, acidentes
automobilísticos, dívidas múltiplas etc, são atendidas gratuítamente.

Consulta gratuíta com Despachante sobre “Imigração e Visto de Permanência para os Estrangeiros”
Data :

1 de Junho (sáb) e 6 de Julho (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs

Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar Sala de estudo de línguas 1

Audiência com Despachante

Consulta Jurídica gratuíta para os estrangeiros
Data : 15

de Junho (sáb) e 20 de Julho (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs

Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar Sala de estudo de línguas 1

Audiência com Advogado

＊A consulta é gratuíta, porém é necessário efetuar reserva.
＊Caso necessite de intérprete favor comunicar com antecedência (inglês, chinês, português, tagalo etc.)

A Consulta é realizada também na Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter (Tsuruga-shi) . Telefone antes por favor.

❷

Inscrição : Atividades Internacional Plaza de Fukui - Tel 0776-28-8800
Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter - Tel 0770-21-3455

Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Serviço de acesso à internet sem fio (Wi-Fi)!
Os locais possíveis do uso de Wi-Fi no Estabelecimento do Atividades Internacional Plaza de Fukui

1 ºandar Seção de Informações e Consultas, Café-Terraço, Lounge Social, Divisão de Passaportes e Corredores
2º andar Sala de Conferência 1, Sala de Conferência 2, Sala de Conferência 3 e Corredores
Subsolo Auditório Polivalente e Foyer
＊Como utilizar, consulte o quadro informativo do Atividades Internacional Plaza de Fukui.
＊Mesmo sendo dentro da área, dependendo do local onde o sinal é fraco as vezes não será possível utilizar o Wi-Fi.

Rádio 「Touch the World」
Divulgação sobre os eventos realizados na Atividades Internacional Plaza e informações úteis da Associação Internacionalde Fukui (FIA)

FM Fukui Frequência：Fukui 76.1MHz Ono 84.7 MHz Tsuruga 86.4 MHz Mihama 80.3 MHz Obama 82.5 MHz Takahama 82.0 MHz Mikuni 86.3 MHz
Todas as semanas Quarta-feira

9 : 30hs ～ 9 : 40hs

(Transmitido dentro do programa " Life is " )

Solicitamos cooperação com enquete sobre uso do
estabelecimento da FIA !
A opinião dos senhores será útil para melhorar ainda mais o nosso serviço interno em prol dos usuários do
do estabelecimento.Contamos com a cooperação de todos e agradecemos pela compreenção. O enquete
encontra-se na website (https.//www.fia.or.jp) da FIA. Estamos oferencendo o lenço de papel às pessoas que
cooperam pessoalmente.

Eventos & Informações do Codiano
Para aqueles com 16 anos ou mais que possuem o Status de residente
permanente e também aqueles que são residentes de médio e longo prazo que
possui o Status Categoria Profissional Avançado 2.
O Zairyu Card é válido por 7 anos a partir da data de emissão. Todos os residentes permanentes com 16 anos de idade ou mais, e
aqueles que são residentes de médio e longo prazo que possui o Status Categoria Profissional Avançado 2, É necessário renová-lo antes
que expire o prazo. Favor efetuar a solicitação da renovação no Escritório do Departamento de Controle de Residentes Estrangeiros e
Imigração de Nagoya Sucursal de Fukui. A renovação poderá ser efetuada apartir de 2 meses antes da data da expiração. Aconselhamos
que efetue-o com antecedência.

Para os residentes permanentes especiais com 16 anos de idade ou mais
O Certificado de Residente Permanente Especial é válido até o titular completar o aniversário pela 7ª vez após a data da requisição. É
necessário renová-lo antes que expire o prazo. Favor efetuar solicitação do procedimento na Seção da Prefeitura Municipal da jurisdição
onde reside. A renovação poderá ser efetuada apartir de 2 meses antes da data da expiração. Aconselhamos que efetue-o com
antecedência.
Informação : Centro de Informações Gerais de Residentes Estrangeiros

Tel 0570-013904

❸

Eventos & Informações do Cotidiano

A partir de Maio a Era Imperial Japonesa
passou a ser “Reiwa”
Há duas maneiras de contar o ano do Japão, pelo Calendários Cristão e o Calendário Imperial Japonês. Atualmente o Japão é o único país
no mundo que utiliza o sistema anual de eras imperiais. A Era imperial muda quando troca de imperador. O novo imperador foi coroado em 1 de
Maio deste ano, e mudou de "Heisei" para nova era “Reiwa” . Nos caracteres do nome Reiwa inclui o significado de “Bela Harmonia “.

Consulta aos Estrangeiros
Não está sofrendo com a violência do seu marido ou companheiro? A consulta é atendida por uma conselheira
especialista em DV. Fique tranquilo, mesmo que você não fale o japonês não terá problema. Manteremos sigilo absoluto.
DV (Violência Doméstica) é, agressão física tais como murros e chutes, agressão verbal, sócio–econômica como não dar ajuda financeira,
proibe de manter contato com sua família e amigas, abuso sexual forçando uma gravidez indesejada etc.

Local
Atividades Internacional Plaza de Fukui
Tel 0776-28-8800
Seikatsu Gakushukan (Yu-ai Fukui)
Sala de Consulta
(Fukui-shi Shimorokujo-chô 14-1)
Tel 0776-41-7112

Dia da semana e o Horário
Quinta-feira:- horário 10:00hs às 17:30hs
* Fechados : Feriados Nacionais. 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.
Exceto Quinta-feira - horário 9:00hs às 16:45hs
* Fechado : Segunda-feira exceto quando coincide com Feriado Nacional. Domingo da 3ª
semana. Dia seguinte do Feriado Nacional (exceto quando coincide com sábado, domingo
e feriado compensatório do Feriado Nacional). Fecha se também durante o período de 28
de Dezembro à 4 de Janeiro.

◆Quem necessitar de intérprete, favor solicitar com atencedência. (inglês・chinês・português・tagalo etc.)

Exame ant-HIV gratuíta!

Prioridade à aqueles com reserva

Poderá realizar o exame gratuítamente em anonimato (sem revelar o nome).
Para obter um resultado preciso, seria bom se sumeter ao exame após decorrido 3 meses após contaminação do virus.
Data : 3 de Junho (seg)
Atendimento 14:00hs às 16:00hs

Notificação do resultado 10 de Junho (seg)

Atendimento 17:00hs às 19:00hs

Notificação do resultado 1hora após o atendimento do dia do exame

Local : Centro de Saúde da Previdência Social de Fukui (Fukui-shi Nishi-kida, 2-8-8)
Inscrição / Informação :
Centro de Saúde da Previdência Social de Fukui - Divisão de Saúde Comunitária Tel 0776-36-6810 (Atendimento em japonês)

❹

Eventos & Informações do Codiano

Consulta Gratuíta com Despachante
Data : 28 de Julho (dom), 25 de Agosto (dom) - 13:00hs às 16:00hs
* Se não houver nenhum candidato até as 17 horas do dia 19 de Julho (sex) e do dia 16 de Agosto (sex) a consulta do referido mês será cancelada..
Local : Centro comunitário Harue Naka (Sakai-shi Harue-chô Zuiôji 17-17)
Inscrição : Internacional Sakai (ISA) - Sr.Hirata

Tel 090-2034-5761

Email 751961hirata@ezweb.ne.jp

＊A consulta é gratuíta, porém é necessário efetuar reserva.

＊É possivel solicitar intépretes (chinês, inglês, português). Caso necessite favor solicitar no ato da reserva.

Classe de Língua Japonesa
para dar Suporte as Crianças de Origem Estrangeira

Gratuíto

Os voluntários ensinam a língua japonesa necessário nas escolas e dia-dia. Também orienta como fazer a lição de casa.
Favor inscrever-se.
Data : Mês de Junho dia 13 e dia 27 - Mês de Julho : dia 11 e dia 25 (todas as classes serão realizadas de quinta-feira)
Horário: 16:00hs às 17:00hs para todas as classes.
Local : Fenix Plaza – 3º andar (Fukui-shi Tawara 1-13-6)

“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa

Gratuíto

Shaberi-bâ” é uma classe reservada para bate-papos, onde os japonêses e estrangeiros poderão se integrar
livremente e curtir pate-papo em japonês. Mesmo que não fale o japonês não há problema.
As pessoas que tem interesse ou curiosidade e que desfrutar do nosso bate-papo participem sem receios.
Data : Mês de Junho: dia 22 (sáb) - Mês de Julho : dia 13 (sáb) e dia 27 (sáb).
Horário: 10:00hs às 12:00hs para todas as classes.
Local : Happring 4º andar, Centro Voluntário Municipal de Fukui (Fukui-shi Chuo 1-2-1)

Será realizada a Festa Global 2019
Olhem, ouçam, falem, brinquem ! Vamos nos conectar com o mundo
Data : 8 de Junho (sáb) - 11:00hs às 15:00hs
Local : Happring – Térreo – Happyterrace (Fukui-shi Chuo 1-2-1)
Conteúdo：◯ Vamos viajar pelo mundo coletando selo! ◯ Performance de vários países no palco
◯ Divertir falando o inglês! ◯ Cozinha internacional de vários países

Inscrição/Informação: Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui (FCIA)
Tel 0776-97-5020 Fax 0776-97-5022 Email fukuikokusai@fcia.jp Website https://www.fcia.jp
Facebook https://www.facebook.com/fukuikokusai

❺

世界各国の料理 em Internacional
Japonês, Inglês, Chinês ede
Português
Associação
Fukui

Atividades Internacional Plaza de Fukui
〒910-0004

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り

Fukui-shi Hôei 3-1-1

Tel 0776-28-8800

Fax 0776-28-8818

AV. FENIX DORI

Email info@f-i-a.or.jp
Expediente do Estabelecimento

さくら通り
AV. SAKURA DORI

福井県国際交流会館

福井県庁 FUKUI KENTYO
PALÁCIO DO GOVERNO DE FUKUI

JR 福井駅

Horário de expediente

9:00hs às 21:00hs

Fechados

Feriado Nacional, Feriado Transferido e 28 de Dezembro à 4 de Janeiro. 【Acesso】10 minutos à pé da Estação JR Fukui

Seção de Informações e Consultas
Quarta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira da 2ª semana 9:00hs às18:00hs

Horário de expediente

Terça e quinta-feira 9:00hs às 20:00hs
Segunda-feira da 1ª･3ª･4ª e 5ª semana, Feriados Nacional, Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Fechados

Cafeteria
Expediente

9:00hs às 11:00hs 12:00hs às 17:00hs

Fechados

Feriados Nacional, Feriado Transferido e 28 de Dezembro à 4 de Janeiro.

Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter
〒914-0063 Tsuruga-shi Kagura-chô 2-2-4
Tel 0770-21-3455

Aquatom - 2º andar

Fax 0770-21-3441

福井県国際交流嶺南センター (アクアトム 2 階)
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE FUKUI REINAN CÉNTER
AQUATOM - 2º andar
国
道
８
号
線

RDOVIA NACIONAL 8

Email reinan@f-i-a.or.jp
Acesso através de ônibus, da Estação JR Tsuruga tome o
ônibus nº ②④⑤⑧⑩⑬⑭ e desça no “Kagura-cho”, ou então tome o
ônibus nº ⑫ e desça no “Kids Park Tsuruga”.
Horário de
expediente
Fechados

氣比神宮
TEMPLO KEHI JINGU
神楽町商店街
CENTRO COMERCIAL KAGURACHO

【Acesso】20 minutos à pé da Estação JR Tsuruga

Terça, quarta, sexta e sábado 9:30hs às 18:00hs
Quinta-feira

9:30hs às 20:00hs

Domingo da 1ª e 3ª semana

12:00hs às 18:00hs

Segunda-feira, Domingo da 2ª･4ª･5ª semana do mês e Feriado Nacional, Feriado Transferido e dia 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Informação do Website
Além do boletim informativo “FIA Pocket”, poderão obter informações como
empreendimento internacional da Provívincia de Fukui, serviços médicos e
outras informações do cotidiano visado aos estrangeiros, em japonês, inglês,
chinês e português.

https://www.f-i-a.or.jp/

▶

Também é possível acessar o nosso site a partir
de seu Mobile Phone.

Versão japonês
https://www.f-i-a.or.jp/k/
Versão ingles
https://www.f-i-a.or.jp/k/en/

Feriado Nacional do mês de Julho
15 de Julho (seg) Dia do Mar

❻

JR 敦賀駅

＊Segunda-feira da 3ª semana de Julho é dia do mar. É dia de agradecer prosperidade e benefícios do mar.
Japão é o único País do mundo que comemora este dia como Feriado Nacional.

