けやき生活スクール

笹川地区防災訓練

ポルトガル語

Edição em português

5 de junho (dom) das 8h às 11h30
Caso chova, será adiado para 12 de junho (dom).
子育て支援事業
ATIVIDADE DE APOIO
A CRIAÇÃO DOS

Local:

Sasagawa Nishi Kouen

Conteúdo:

Treinamentos de comunicação (transmissão de informações), como
apagar focos de incêndios iniciais, primeiros socorros, manipulação
de bomba de água de pequeno porte; experiência dentro de um
simulador de terremoto e evacuação de local com fumaça simulada.
Sasagawa Rengou Jichikai

Organização:
Participantes
:

Este ano o grupo teatral Musubiza virá á região de Yogou e
apresentará a peça “Gatinho Mii-kun” (Koneko no Mii-kun).
Mii-kun foi fazer compras para irmã dele que precisava de
morangos para enfeitar o bolo. Com um carrinho feito de blocos
de madeira ele partiu! Onde será que ele vai achar os morangos?
Na peixaria? Na loja de doces? Ou...na quitanda?

Dia/horário:
Local:
Dirigido aos:
Inscrições:

17 de junho (sex) a partir das 10h30

Terá início, simulando-se que houve um
terremoto às 8h da manhã. Treinamento a partir
de cada divisão (chou) do bairro e depois no
local de refúgio provisório (ichiji hinanjo) .

Gratuito e sem
necessidade de
inscrição

2

6 de jul.
(qua)
13:30 a 15:00

3

6 de set.
(ter)
13:30 a 15:00

A fim de ajudar as pessoas que foram afetadas pelo desastre do terremoto
de Kumamoto, estamos arrecadando doações de dinheiro nos seguinte
locais:

Yogou Chiku Shimin Center, 2F hall
Exercícios de alongamento, recreação, canto, etc.
Informações: Kenkou Tzukuri-ka (Dpto. de
※Venha com roupas que facilitem a
atividade física. Também traga
Promoção da Saúde) 059-354-8291

4 de out.
(ter)

Takahana Daira 3 gou kouen
Yogou Chiku Shimin Center
Sasagawa 1 choume 1 gou kouen
Sasagawa Nishi Shougakkou

3 de jun (sex)
8 de jun (qua)
15 de jun (qua)

10:10 ~ 11:10
13:30 ~ 14:30
10:00 ~ 10:40

15 de jun (qua)

10:50 ~ 11:20

UR Sasagawa prédio 5 a 10

15 de jun (qua)
22 de jun (qua)

13:30 ~ 14:10
13:40 ~ 14:10

Venha se divertir e cantar conosco: músicas antigas, canções infantis
e as músicas de vários gêneros acompanhadas por piano e violino!
✿Acompanhamento musical (piano e violino):
Sra. Michiyo Izawa e Sra. Washino Michiko
Seikatsu Kouza 1【Conhecimentos necessários para a terceira idade】

Venha aprender sobre os conhecimentos para viver na comunidade.
✿Instrutora: Sra. Sakae Horio, responsável do “Yogou Zaitaku Kaigo
Service Center”
Keyaki Ongaku-kai 2【Apresentação musical de harmônica (gaita)】

Venha apreciar conosco o charme nostálgico da harmônica ouvindo
as canções da época Showa, músicas populares mundial e clássicos!
✿ Intérprete: Sr. Takeshi Nakamura
Aula útil para poder ter sempre uma vida com muita vitalidade,
empenhando-se ativamente na prevenção da necessidade de
cuidados de enfermagem. Haverá exercícios que também
poderão ser praticados em casa.
✿ Instrutora: Estrutores do “Yokkaichi-shi Minami Chiiki Houkatsu
Shien Center”

笹川地区ふれあい講座

◆Prefeitura de Yokkaichi 1F- Depto. do Cidadão (Shimin-ka)

“SHODOU” (caligrafia japonesa). O curso é ministrado com o intuito de
aprofundar a integração entre os moradores da comunidade de Sasagawa.
Praticaremos a escrita utilizando lápis e pincéis. Convide seus amigos e
participem!

◆Prefeitura de Yokkaichi 3F– Depto. de Saúde e Bem-estar (Kenkou Fukushi-ka)

Contamos com sua colaboração.
Informações: Sociedade de Cruz Vermelha Japonesa do Distrito de Yokkaichi (Dentro
de Departamento de Saúde e Bem-estar)

やってみよう！みどりのカーテン

Data/horário:
Participantes:
Local:
Taxa:
Trazer:

Informações:

18 de Junho (sáb) das 14h30 às 16h30
Ministrado geralmente no 3.o sábado de cada mês
moradores de Sasagawa
Sala de audiovisual (shichoukaku-shitsu) da
escola Sasagawa Higashi Shougakkou
curso gratuito
3 lápis

☎ 059-322-6811 com o Sr. Hara
e-mail: kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp
ダンボールコンポストづくり

Venha aprender a fazer uma cortina verde, plantando mudas de gouya (Verdura
típica do Japão com sabor muito amargo). Além de diminuir os raios solares de
verão, a visão do verde pela janela é muito refrescante! Serão distribuídas mudas
de gouya !

HORÁRIO

Keyaki Ongaku-kai 1【Cante... tenha uma vida mais saudável e feliz!】

◆Subprefeituras de cada bairro (Chiku Shimin Center)

toalha e chá ou outra bebida se

6月の自動車文庫

Conteúdo

Seikatsu Kouza 2【Prevenção da necessidade de cuidados de
enfermagem - para pessoas da terceira idade】

熊本地震災害義捐金のお願い

☎059-354-8109 FAX 059-359-0288

♠Local:
♠Conteúdo:

Nishihino-chou

13:30 a 15:00

◆Centro de Serviços de Atendimento ao Cidadão (Shimin Madoguchi Service Center)

四日市市ヘルスリーダーの会によるイキイキ教室

DATA

7 de jun.
(ter)

13:30 a 15:00

o ingresso será entregue no momento da inscrição,
é necessário que o responsável venha pessoalmente se inscrever.
✤As inscrições se encerram assim que os ingressos se esgotarem.
Cooperação : Yogou Chiku Minsei Iin Jidou Iin Kyougikai
Sasagawa Hoikuen Kosodate Shien Center  321-5410
Patrocínio : Yogou Chiku Shimin Center
 321-2021

LOCAL

1

4

✤ Como

自動車文庫
Biblioteca Ambulante

Data/horário

Sasagawa Rengou Jichikai, Minami Shoubousho, Shouboudan
Yogou Bundan, Sarubia Bundan, Yogou Kouban

Yogou Chiku Shimin Center – 2F hall
Moradores de Yokkaichi com filhos de até 3 anos.
A partir de 10 de maio (ter)
-Sasagawa Hoikuen Kosodate Shien Center
-Yogou Chiku Shimin Center

Venha movimentar o corpo de maneira divertida com exercícios de
recreação e fazer treinamento muscular e alongamento para prevenção
da necessidade de cuidados de enfermagem
♠Data/Horário: 9 de junho(qui) das 10:00 às 11:30

Com o intuito de que os moradores da região de
Gratuito e sem
Yogou tenham uma vida longa e saudável, estão
necessidade de
abertas inscrições para as aulas abaixo. Convide
inscrição
seus amigos e participem !!
✿Local:
Yogou Chiku Shimin Center – 2F hall
✿Informações/organização: Yogou Chiku Shimin Center ☎ 059-321-2021
✿Realização:
Yogou Chiku Roujin Kurabu Rengoukai

♣Dia/horário:
♣Local:
♣Vagas:

8 de junho (qua) das 14:00 às 15:00
Yogou Chiku Shimin Center, 2F hall
50 pessoas
(conforme a ordem de inscrição)
gratuita
♣Taxa:
Uma sacola plástica para levar a muda para casa
♣Trazer:
♣Informações e inscrições: a partir de 11 de maio (qua)

Yogou Chiku Shimin Center ☎ 321-2021

REDUÇÃO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E RECICLAGEM
É um curso de reciclagem transformando residuos orgánicos e
caixa de papelão em composto.
Dias/horários:
14 de junho (ter), das 13h30 às 15h00
Local:
Yogou Chiku Shimin Center – 2F hall
Vagas:
30 pessoas (por ordem de inscrição)
As inscrições se encerram no dia 7 de junho (ter).
Trazer:
papel e caneta para anotações
※haverá a caixa e os materiais para serem levados para casa
Inscrições e informações: Yogou Chiku Shimin Center ☎ 059-321-2021

