
 ポルトガル語 

Edição em português 

“Divirtam-se juntos, pais e filhos,  

 cozinhando e comendo bem!“ 
 O cardápio 

 será surpresa ! 

親子ヘルシー料理教室 

❂Data :  23 de julho (sábado) das 9h30 às 13h 

❂Dirigido/a:  estudantes da escola primária e seus pais/responsáveis 

❂Local :   Yogou Chiku Shimin Center, sala de culinária - 2.º andar 

❂Instrutor: Yogou Health Mate 

❂Taxa :    adultos ¥600, crianças ¥300 (ingredientes) 

❂Vagas :   24 pessoas (entre pais e filhos) 

❂Trazer :  avental, touca ou lenço de cabeça,  

                   pano de prato e pano para limpar a mesa. 
❂Inscrições: até dia 20 de julho (quarta), por telefone ou diretamente no 

     Yogou Chiku Shimin Center ☎ 321-2021 

❂Organização: Yogou Health Mate 

♥ Data/   
    horário: 

21 de agosto (domingo) 
Turno matutino: das 10:00 às 11:30 
Vespertino: das 13:00 às 14:30 

♥ Local: Prédio Sougou Kaikan, 7º andar 
(prédio ao lado da prefeitura)  
Sala: Dai 1 Kenshuu shitsu 

♥ Conteúdo: ￥  Brincando  de  “Okozukai  Game”  (jogo  da  mesada)  as  crianças 
aprenderão sobre a importância do dinheiro e como administrá-lo de 
maneira inteligente. 
￥ Todos os participantes receberão lembrancinhas de okozukai-chou 
(caderneta de controle do dinheiro da mesada), ítens da coruja chie-
fukurou, etc 
￥ Crianças e adultos pensam juntos sobre dinheiro através de jogos e 
palestra 

♥ Participantes: Estudantes  do  ensino  primário  (4.º,  5.º  e  6.º  ano)  que moram em 
Yokkaichi e seus reponsáveis (dupla formada por uma criança e um 
responsável) 

♥ Vagas: 20 duplas por turno (Caso tenha um grande número de candidatos, será 
feito um sorteio. Neste caso todos os inscritos serão informados pelo 
correio.) 

♥ Inscrição: Por cartão postal duplo (oufuku hagaki) 
O cartão postal deve chegar até 29 de julho (sexta). 
Escreva no cartão postal: ○1 Nome da aula “Oyako de Manabou – Natsu 
no Kodomo Kyoushitsu – Shouhi Kouza”; ○2 turno desejado (matutino/
vespertino); ○3 endereço; ○4 nome da criança (em hiragana também);   
○5 ano escolar; ○6 número de telefone e  ○7 nome do responsável 

♥ Informações e inscrições (enviae sua inscrição para o endereço abaixo): 
 

〒510-8601  Yokkaichi Shiyakusho (Prefeitura de Yokkaichi) 
Shimin Seikatsu-ka (Departamento do Cotidiano do Cidadão) - Shimin Shouhi 
Seikatsu Soudan-shitsu (Seção de Consultas ao Consumidor e ao Cidadão)  

059-354-8147   FAX 059-354-8452 

 Pode ser usada como 
atividade do “Natsu yasumi 

no jiyuu kenkyuu”  
(lição de férias de verão) 

e é gratuito! 
 

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座） 

 

～Aqueles que tiveram um segundo filho ou mais～ 
Começará a entrega do “Hoiku Muryou-ken” (Bilhetes de Creche Gratuita) 

 
A partir do mês de julho de 2016, começará um serviço de cuidado temporário gratuito para filhos mais 

velhos. O serviço poderá ser utilizado até 2 vezes nas creches autorizadas na cidade, até o bebê mais novo 
completar 6 meses de idade (haverá medidas transitórias). 

Para utilizar este serviço, providenciaremos o formulário de solicitação do “Hoiku Muryou-ken”. O processo 
levará cerca de um mês, portanto aconselhamos que faça o trâmite com antecedências. 

♥Solicitante:  Pessoas que cuidam de criança(s) em idade pré-escolar e que tiveram um segundo (ou  

                         mais) filho(s) a partir de 1º de abril de 2016 

♥Solicitação: O formulário de solicitação será entregue no dia em que fizer a Notificação de Nascimento. 

Apresente o formulário preenchido no Centro Regional (Chiku Shimin Center) mais 
próximo ou coloque no envelope próprio e mande pelo correio (sem selo) para “Kodomo 
Mirai-ka”. Caso tenha se mudado para Yokkaichi de outra cidade, entre em contato com 

Depto. de Assuntos do Futuro da Criança (Kodomo Mirai-ka) ☎ 059-354-8069  FAX 059-

354-8601 e enviaremos um novo formulário via correio.   
 
Aproveite bem este serviço para relaxar! 

♥Informações: Departamento de Assuntos do Futuro da Criança Setor de Apoio à Criação dos Filhos  

(Kodomo Mirai-ka Kosodate Shien Kakari) ☎ 059-354-8069  FAX 059-354-8601 

保育料無料券の交付 

四郷にいながら、世界を知ろう！2016：ブラジル編  

  Dia 11 de agosto (quinta) será realizado um evento: 

                                                      

                                                                      . 

Mais detalhes serão divulgados na próxima edição♪ 

  A partir do dia 5 de agosto, serão realizados os Jogos 

Olímpicos no Rio de Janeiro, Brasil (RIO2016). 

Pergunta: Das alternativas seguintes, qual é a capital do 

Brasil? 

 1. São Paulo 

 2. Brasilia 

 3. Rio de Janeiro 

 

A resposta será publicada na edição de 5 de julho! 

Fonte: Site do Ministério das Relações Exteriores  

            http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/ 

“Sasagawa Roujin Club” 

No dia 27 de maio (sexta), pessoas do “Sasagawa 
Roujin Club” capinaram e podaram gentilmente os 
arredores  do  Yogou  Chiku  Shimin  Center. 
Agradecemos muitíssimo pelo ato que deixou os 
arredores do Center muito mais limpos. 

“Hino Chinbokukai” 

Agradecemos  muitíssimo  a  todos  do  “Hino 
Chinbokukai” por terem, no dia 10 de junho (sexta), 
plantado lindas flores de verão no Yogou Chiku 
Shimin Center, deixando o local colorido e muito 
bonito! 

O que você pode fazer  para viver 

melhor na comunidade local? 

Vamos descobrir o que podemos fazer 

e esforçaremos juntos! 

Será realizado um curso sobre Desenvolvimento Regional voltado a geração jovem. 

Vamos aprender juntos para fazer de Sasagawa um lugar que todos gostariam de 

morar! Os alunos que participarem no curso serão reconhecidos pela cidade de 

Yokkaichi como “Chiiki-zukuri Junior Supporter” e também poderão fazer parte do 

desenvolvimento  regional.  Além disso,  os  “Chiiku-zukuri  Junior  Supporter”  se 

tornarão membros da equipe que ajudará na realização do mesmo curso, no 

próximo ano. 

   Conteúdo Local 

4 de julho segunda a partir das 16:30 Reunião de Planejamento para o  

Seminário de Prevenção de Desastres  
Tabunka Kyousei Salon 

20 de setembro terça a partir das 16:30 Curso de Prevenção de Desastres  Tabunka Kyousei Salon 

9 de outubro domingo de manhã Seminário de Prevenção de Desastres  Escola primária Sasagawa Higashi 

19 de dezembro segunda a partir das 15:30 Curso de Prevenção de Crimes Tabunka Kyousei Salon 

Informações: Yokkaichi-shi 

Tabunka Kyousei Salon 

☎ 059-322-6811  

Participantes: Os  estudantes do Ensino médio 

ou superior que moram na região de Sasagawa  

多文化共生モデル地区事業 

地区市民センターの草刈・花の植え替え、ありがとうございました！ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/

