
ポルトガル語 

Edição em português 

“Bunbuku Cha-gama”. Era uma vez um pequeno tanuki muito esperto e 

que gostava de fazer travessuras. Um dia, para assustar um sacerdote, ele se 

transformou numa chaleira “cha-gama”. Porém, ele passou dos limites e 

acabou rasgando o “kakejiku” (quadro japonês) que o sacerdote tanto 

gostava... E agora? Ele decidiu fazer acrobacias e ... 

✿Data/horário: 24 de agosto (quinta-feira), a partir das 10h30 

✿Local: Yogou Chiku Shimin Center, 2.º andar 

✿Direcionado/a: Crianças a partir de 4 anos e também as do 
ensino primário (e seus responsáveis) 

✿Vagas: 100 pessoas 

✿Inscrições e informações:  Yogou Chiku Shimin Center  321-2021 

※inscrições a partir de 6 de julho  (somente por telefone) 

人形劇団むすび座による人形劇 

 No dia 12 de junho, foi realizado no Parque Sasagawa Nishi, o Treinamento Contra 
Desastres. Simulando-se que houve um grande terremoto foram treinadas práticas de combate 
a inicio de incêndio, primeiros socorros e experiência com o simulador de fumaça. Mesmo com 
o tempo chuvoso, cerca de 450 pessoas participaram do treinamento que tinha como objetivo 
treinar os moradores para que depois de ocorrer um forte terremoto, eles saibam como avaliar 
os danos ocorridos e estabelecer uma estrutura de emergência em cada divisão do bairro.  

O chefe do corpo de bombeiros de Yougo aconselhou para que trabalhem seriamente na 
autoajuda e assim proteger suas próprias vidas, supondo que os serviços de emergência não 
cheguem imediatamente após um terremoto. 

Devido ao avanço da idade dos moradores do bairro de Sasagawa, para promover a 
entrada da força jovem no treinamento, também houve a participação de estudantes do ensino 
ginasial na locomoção de enfermos, no repasse de baldes de água para apagar focos de 
incêndio, e em outras atividades. 

 Moradores de Sasagawa! Estejam preparados no dia a dia, assim será possível, no momento 
necessário, utilizar o que foi praticado. 

笹川地区防災訓練が行われました 

 Aula de saúde para se ter uma vida sempre 
com muita vitalidade e para se prevenir da 
necessidade de cuidados de enfermagem. 
 Convidem seus amigos e participem ! 

Gratuito e sem 
necessidade de  

inscrição 

♥ Dia/horário: 10 de agosto (quarta)  das 10h às 11h 

♥ Local: Nishi Hinou-chou Kouminkan 

♥ Participantes: Cidadãos por volta de 65 anos (ou mais) 
♥ Conteúdo: “Como previnir quedas” 
※ Venha de roupa apropriada para exercícios. Traga material para fazer 
anotações, toalha e, se lhe for necessário, alguma bebida 

Informações: 

Yogou Zaitaku Kaigo Shien Center ☎ 322-1761 

Yokkaichi-shi Minami Chiiki Houkatsu Shien Center ☎ 328-2618 

「よっかいち・はつらつ健康塾！」 

Curso de “SHODOU” (caligrafia japonesa). 
Praticaremos a escrita utilizando lápis e pincéis.   
Convide seus amigos e participem! 

Data/horário: 
20 de agosto (sáb) das 14h30 às 16h30        
Ministrado geralmente no 3.º sábado de cada mês 

Participantes: moradores de Sasagawa 

Local: Sala de audiovisual (shichoukaku-shitsu)                   
escola Sasagawa Higashi Shougakkou 

Taxa: curso gratuito 

Trazer: 3 lápis 
Informações: ☎ 059-322-6811 com o Sr. Hara                                          

e-mail: kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp 

笹川地区ふれあい講座 

No  Museu  Regional  de  Yogou 
encontram-se reunidos materiais sobre 
a história, o folclore e o legado cultural 
de Yogou os quais podem ser vistos de 
perto. 
Venha  conhecer  um  pouco  sobre  a 
história da região onde vivemos! 

Quero saber sobre 
a história da região 
de Yogou 

Estou  procurando 
uma ideia para fazer 
a  lição  de  férias 
(Jiyuu  Kenkyu)! 

Aberto ao público: Sábados, das 9h às 16h   
Estará aberto também todos os sábados de julho e agosto 

Entrada: Gratuita 

Endereço: 〒510-0943 
Yokkaichi-shi Nishihino-chou 3375 banchi ☎322-5675  

Informações: Yogou Chiku Dantai Jimukyoku 
De segunda a sexta, das 9h30 às 16h30 
Yogou Kyoudo Shiryou Hozonkai 
Email: yogo-kyogo-shiryokan@yogou-mie.com 

おしえて！ブラジル！ 
Ensina-nos sobre o Brasil! 

 Este ano serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Que tal nos 

aproximamos desse pais, apesar da distância? 

 ☆Data/horário: 11 de agosto de (quinta) a partir das 13:30 

 ☆Local:    Yogou Chiku Shimin Center, 2º andar  

 ☆Participantes:  50 pessoas (conforme a ordem de inscrição) 

     Participação gratuita 

 ☆Conteúdo:  Histórias do Brasil, degustação de  

     pratos e bebidas do Brasil, apresentação de Jiujitsu e  

     bossa nova ao vivo♪ 

 ☆Informações e inscrições:  Yogou Chiku Shimin Center  ☎321-2021 

 ☆Realização:   Viva Amigo          

   

  Pergunta ○2  

    O Brasil é o maior país da América do Sul com  

área territorial de aproximadamente 8,52 bilhões de km2. 

Pergunta:  Quantas vezes o território do Brasil é maior  

do que o do Japão? 

 ○1  3 vezes   ○2  22.5 vezes  ○3  45 vezes 

    A resposta será publicada na edição de 20 de julho!

Fonte: Site do Ministério das Relações Exteriores  

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

四郷にいながら、世界を知ろう！2016：ブラジル編  

 

 

★ A resposta da pergunta “Qual é a capital do Brasil?” da edição 20 de junho é:    
       ○2  Brasília 

 
Na edição 20 de julho do comunicado sobre “Atividades infantis nas férias de verão 2016”  

houve erro sobre a informação do horário da aula de cerâmica.  
  
 Antes da correção:      Depois da correção: 
 Curso A: 18 de julho (segunda), das 10h00  Curso A: 18 de julho (segunda), das 10h00 
 Curso B: 20 de julho (quarta), das 10h00  Curso B: 20 de julho (quarta), das 14h00 

ERRATA 

「夏休みこども教室」の日時変更  

Aviso da biblioteca ambulante 
A biblioteca ambulante não 

funcionará no mês de agosto. 

四郷郷土資料館のご案内 

自動車文庫のお知らせ  

♪ Será também apresentado a 
peça “Obaasan to Mari-chan” ♪ 

 

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

