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Fevereiro
& Março
Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

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 Fevereiro (sáb) e 7 de Março (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

Fevereiro (sáb) e 21 de Março (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, vietinamita etc. )

A Consulta é realizada também na Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter (Tsuruga-shi) . Telefone antes por favor.
Inscrição : Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros - Tel 0776-88-0062
(Tsuruga-shi). Se estiver com problemas telefonem sem receios!
／Atividades Internacional Plaza de Fukui - Tel 0776-28-8800／Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter - Tel 0770-21-3455

Cafeteria do Atividades Internacional Plaza de Fukui

Que tal uma bebida quente!
Chai quente 330 ienes Chá de leite indiano com especiarias como canela etc
Chá de yuzu quente 330 ienes Chá tradicional coreana com aroma fresco de Yuzu

Se der dê uma passadinha !

Há também café, chá, chocolate, leite, e café com leite
Para acompanhar bebidas tem financier e chocolate chip scones♪

❶

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.

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/

Eventos & Informações do Codiano

Realização de Consulta Jurídica
Ambulante Gratuita para os Estrangeiros
O dvogado e conselheira jurídica da Associação Internacional de Fukui atenderá as consultas dos estrangeiros que
estão com problemas jurídicas.

＜Ono-shi＞Alvo os estrangeiros que residem na região de Ono-shi e japoneses relacionados com estrangeiros.
Data : 1 de Março (dom) - horário 13:00hs às 16:00hs
Local : Yutopia - 2º andar Sala de reunião 205(Ono-shi Tenjin-chô 1-19 Tada Kinen ÔnoYushu Kaikan)
Prazo de inscrição : 21 de Fevereiro (sex)
Forma de se inscrever : Apresente a Ficha de Inscrição devidamente preenchido (baixe apartir de download pelo URL abaixo) e envie pelo
FAX ou Email com antecedência.
URL http://www.city.ono.fukui.jp/shisei/koryu/kokusai_koryu/free-legal-advice.html (a partir de 1 de Fevereiro)

Inscrição : Prefeitura Municipal de Ono

Email hisyo@city.fukui-ono.lg.jp

＜Sakai-shi＞Alvo os estrangeiros que residem na região de Sakai-shi e japoneses relacionados com estrangeiros.
Data : 22 de Março (dom) - 13:00hs às 16:00hs
Local : Centro comunitário Harue Naka - Térreo Sala de reunião 101 (Sak8ai-shi Harue-chô Zuiôji 17-17)
Prazo de inscrição : 16 de Março (dom)
Forma de se inscrever : Apresente a Ficha de Inscrição devidamente preenchido (baixe apartir de download pelo URL abaixo) e envie pelo
FAX ou Email com antecedência.
URL https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kurashi/soudan/20200322houritusoudan.html

Inscrição : Prefeitura Municipal de Sakai

Tel 0776-50-3010

Fax 0776-66-4837

Idiomas: inglês・chinês・português・vietinã・coreano・nepal・filipino・tailandês・espanhol・hindi・indonésio・russo・francês.

❷

Além dos idimas mencionados acima há possibilidade de podermos atendê-los em outros idiomas também, Caso necessário informe-se à
parte.

Eventos & Informações do Codiano

Classe de Língua Japonesa
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 Fevereiro dia 13 e dia 27 - Mês de Março : dia 12 e dia 26 (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 patepapo em japonês. Mesmo que não fale o japonês não há problema. As pessoas que tem curiosidade e que queiram desfrutar do nosso
bate-papo participem sem receios.
Data : Mês de Fevereiro: dia 8 e dia 22. Mês de Março: dia 14 e 28 (ambas as classes são realizadas no sábado)
Horário: 10:00hs às 12:00hs ambas as as classes.
Local : Happring - 4º andar Centro Voluntário Municipal de Fukui (Fukui-shi Chuo 1-2-1)
Inscrição e 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

Surto de pneumonia por novo tipo de coronavírus em Wuhan,
Província de Hubei, China
De acordo com a OMS e do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas relacionadas com o novo coronavírus
associados pneumonia, pode er transmitidos de pessoas por pessoas.
Por ser temporada de resfriados e gripe influenza, é necessário tomar medidas gerais contra contaminação
como etiqueta da tosse, lavagem de mãos e outros cuidados.
As pessoas que estão retornando ou entrando no Japão da cidade de Wuhan e se tiver sintomas como tosse
ou febre, solicitamos que utilizem uma máscara e marque uma consulta numa isntituição médica com antecedência.
Ao ir à uma instituição médica, antes da consulta explique sobre sua permanência na cidade de Wuhan.

Consulta aos Estrangeiros

Vítimas de Violência Doméstica

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.)

❸

Eventos & Informações do Cotidiano

Atos como esses é crime !
Os seguintes atos são proibidos por lei ! Não pratique de forma alguma !

1- Vender, comprar ou emprestar conta bancária
Uma pessoa pediu para você vender a sua conta bancária. Você abriu a conta e vendeu a caderneta e o cartão dessa
conta bancária. →A conta será usada para fraudes e transferência de dinheiro ilegal.

2- Venda ilegal de telepone celular
Uma pessoa pediu para você vender o seu telefone celular. Você assinou um contrato com a operadora e sem permissão da mesma
vendeu esse celular.→ Este telefone celular será utilizado para fraude

3- Remessa fraudulenta
Viu no anúncio da internet dizendo ¨Serviço temporário, fazer apenas transações bancárias¨, inscreveu-se e fez transações bancárias tal
como depósitos, saques e transferências. → Esse dinheiro é de fonte ilegal como de golpes e transações ilegais.

4- Entrega fraudulenta
Com propósito de trabalho temporário, despachou a bagagem que chegou no seu endereço para outro local → O conteúdo da encomenda
é proveniente de golpe.

5- Uso de cartões de crédito falsificados
Com propósito de trabalho temporário, lhe entrega um cartão de crédito com nome de outra pessoa para fazer compras. → Esse cartão de
crédito é falsificado.

6- Trabalho ilegal
Falaram que o serviço era leve e fácl de ganhar o dinheiro, mas na realidade era um serviço duro e ganhava pouco. Tomaram o passaporte
e tiraram toda a liberdade.→ Você pode ser instruído para concretiar atos criminosos, como furtos.
O pensamento de querer ganhar o dinheiro facilmente, acaba concretizando delitos que resultam em criar muitas vítimas e além disso
você mesmo acaba tendo um resultado triste sendo preso e deportado. Se for envolvido com problemas fale com a polícia.
→ Delegacia de Policia Central da Província de Fukui

Tel 0776-22-2880

Dia 7 de Fevereiro é data do aniversário da Província de Fukui

“Furusato no Hi” Dia de Terra Natal

A atual aspécto da Província de Fukui surgiu no dia 7 de Fevereiro de 1881. Determinaram esta data como “Furusato no Hi” para que
o povo aprofunde a sua compreensão sobre sua terra natal e também para que possam construir uma nova recordação para o futuro
de Fukui. No dia do “Furusato no Hi” nos Estabelecimentos Culturais da Província de Fukui citados abaixo o ingresso é gratuíta.
(Em alguns estabelecimentos, em casos de exposições temporárias ou especiais poderá ser exigidos uma taxa a parte. )
Aproveite esta oportunidade para familializar-se mais com a cultura e a história de Fukui.

❹

Nome da instituição

Endereço

Tel (Atendimento em japonês)

Pavilhão de Arquivos de Ichijôdani Asakura

Fukui-shi Abaka-chô 4-10

0776-41-2301

Museu Provincial de Dinossauros

Katuyama-shi Muraoka-chô Terao 51-11

0779-88-0001

Museu Provincial de Arte

Fukui-shi Bunkyô 3-16-1

0776-25-0452

Museu Provincial de Arqueológico

Fukui-shi Ômiya 2-19-15

0776-22-4675

Museu Provincial de História Wakasa

Obama-shi Onyu 2-104

0770-56-0525

Museu da Cerâmica da Província de Fukui

Echizen-cho Ozowara 120-61

0778-32-2174

Museu do Varvito da Província de Fukui

Wakasa-cho Torihama 122-12-1
No interno do Parque Romano Jomon

0770-45-0456

Eventos & Informações do Codiano

Vamos sair para eventos de inverno da Província de Fukui!
Ôno-shi “O Conto de Inverno Echizen Ôno”
A ilumnação das lanternas de neve, torna o ambiente num mundo fantástico. Não deixem de apreciar os fogos de artifícios no céu
de inverno. Além dessas atrações, no mesmo dia é realizada a festa “Dechi Yokan Matsuri” e “Furusato Aji Monogatari” aquí poderá
degustar as delicias exclusivas da cidade de Ôno.
Data : 1 de Fevereiro (sáb) e 2 de Fevereiro (dom)
Local : Echizen Ôno Yui Station e outros locais (periferias da cidade de Ôno)
(15 minuto à pé da Estação JR Echizen-Ôno)
Informações : Associação de Turismo de Ôno-shi

Katsuyama-shi

Tel 0779-65-5521

“ Katsuyama Sagichô Festival ”

A tradicional festa Katsuyama Sagichô é um evento ritual para desejar boa safa de cereais para ano todo..
Nesta festa Katsuyama Sagichô, as crinaças e os homens vestidas de Juban femenino dançam ao som deTaikô, Shamisen, Flautas e
Gongos para animarem os visitantes e turistas..
Data : 22 de Fevereiro (sáb) e 23 de Fevereiro (dom)
Local : Centro da cidade de Katsuyama, Parque Benten Ryokuchi Koen
(5 minutos a pé da Estação Echizen Tetsudô “Katsuyama”)
Informações : Secretaria do Comité Executivo Katsuyama Sagicho Festival
Tel 0779-88-8117

Obama-shi “Omizu-okuri (Ritual de Envio de Água)”
Este é um ritual muito comovente e fantástica que anuncia a chegada da primavera em Obama! Diante das espectativas das pessoas
alí presente com a tocha nas mãos, a água sagrada “kousui” contido num tubo de bambu é despejada no Rio Unose pelos sacerdote do
Templo Jingûji vestida de vestes sagrada branca.
Data : 2 de Março (seg)
Obs.O ritual em si começa na parte da manhã, mas o ponto culminante do evento permitida a participação
do público em geral começará por volta do por do sol.
Local : Templo Jingûji (Obama-shi Jingûji 30-4)
Obs. Até o “Rio Unose” onde será despejada água sagrada terá que deslocar a pé.
Informações : Posto de Informação Turístico Wakasa Obama

Tel 080-6360-6192

Informações Turisticas da Província de Fukui anunciadas na Website e SNS.
“Informações turísticas da Província de Fukui consulte HP fuku-e.com ” ( japonês, inglês, francês, chinês, coreano, russo, tailandês)
Quando for fazer passeios e viagens na Província de Fukui, verifique aqui a divulgação de informações sobre os pontos turísticos,
gourmet, fontes termais e hoteis.
Acesse o site turístico da Província de Fukui “fuku-e.com”, e divirtam – se descontraidamente em Fukui!
URL https://www.fuku-e.com/
“Experience_fukui” (inglês)
Saiba mais sobre o Fukui para conhecer melhor o Japão!
Visite a página do nosso Facebook “Experience_fukui”！Há também YouTube e Instagram!

Feriado Nacional do mês de Fevereiro e Março
11 de Fevereiro (ter) - Dia da Fundação Nacional 23 de Fevereiro(dom) - Aniversário do Imperador
24 de Fevereiro (seg) - Feriado transferido 20 de Março (sex) - Equinócio da Primavera

❺

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

Atividades Internacional Plaza de Fukui
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Fukui-shi Hôei 3-1-1

〒910-0004

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 / Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Residentes Tel 0776-88-0062
Horário de expediente
Fechados

Quarta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira da 2ª semana 9:00hs às18:00hs
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.

Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros, as consultas solicitadas por estrangeiros éatendida em 13 idiomas !
Há atendimento em 10 idiomas através do sistema de interpretação de vídeophone e serviço de interpretação de telefone tripartido.
Tel 0776-88-0062
Inglês, Chinês, Portugês, Vietinamita, Coreno, Nepalês, Tagalog, Thailandês, Espanhol, Hindi (todos os dias)
Rússia･Frances ( Segunda à sexta) Indonésio (Segunda e sexta)
Atendimento pessoalmente com conselheira e intérprete ( apenas 4 idiomas)
Inglês
Portugês

Terça ao Domingo, Segunda-feira da 2ª semana
- horário 9:30hs às 16:30hs

Chinês

Sexta e sábado- horário 11:45hs às 17:30hs

Vietinamita

Segunda-feira da 2ª semana, terça, quarta (somente
período da manhã), sexta e sábado
- horário 9:30hs às 16:30hs
Sábado e domingo- horário 11:45hs às 17:30hs

＊O dia de trabalho da intérprete pode ser alterada. Portanto entre em contato conosco sobre os horário das intérpretes

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
(Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros Reinan Cénter)
〒914-0063 Tsuruga-shi Kagura-chô 2-2-4

Aquatom - 2º andar

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

❻

神楽町商店街
CENTRO COMERCIAL KAGURACHO

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

Tel 0770-21-3455 Fax 0770-21-3441
Email reinan@f-i-a.or.jp

氣比神宮
TEMPLO KEHI JINGU

JR 敦賀駅

【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.

