ポルトガル語

Seminário para Estrangeiros sobre
Prevenção de Desastres
Suzuka
in

Vamos aprender como agir em caso de desastres
e conversar sobre o que nós podemos fazer nesses casos

O que nós estrangeiros podemos fazer pela comunidade?

Comunidade Filipina distribuindo alimentos em abrigos
(desastre causado por chuvas torrenciais em Ibaraki)

Data

Brasileiros ajudando na retirada dos destroços nas
regiões afetadas (catástrofe no nordeste do Japão)

28 de janeiro de 2017 (sábado)
Das 14:00 às 16:00 (recepção a partir das 13:30)

Local

Os participantes
ganharão itens
para a sobrevivência
em caso de catástrofes!
Participação Gratuita!

Suzuka-shi Rodo Fukushi Kaikan
(Suzuka-shi Kanbe Jishi-machi 388)
⇒Confira o mapa no verso

Haverá intérpretes no local

Conteúdo

- Palestra (vídeo sobre prevenção de desastres naturais e como agir nestes casos)
- Atividades experimentais (como montar um banheiro portátil, como preparar um
alimento de sobrevivência, entre outras)

Contato
e
Inscrições

MIEF Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie
514-0009 Tsu-shi, Hadokoro-cho 700, UST-Tsu 3F
Tel: 059-223-5006 / Fax: 059-223-5007

Patrocínio: Governo de Mie
Cooperação: Cidade de Suzuka, SIFA, FETJ Mie, MIFILCO

Sobre o local
Estação
Kintetsu-Suzuka

← O translado será a partir daqui

Estação Suzuka
Ise-Tetsudo

Prefeitura Municipal
de Suzuka
8

Telefone de contato (somente
em caso de emergência):

080-4309-7342

54

Suzuka shi Rōdō
Fukushi Kaikan

Suzuka-shi Rodo Fukushi Kaikan
(no mesmo local onde são realizadas as aulas de nihongo da JICE)
〒513-0801 Suzuka-shi Kanbe Jishi-machi 388
Acesso: 15min à pé desde a estação de Ise-Tetsudo Suzuka
Tel: 059-383-3360 (para navegador)

FAX 059-223-5007
E-MAIL mief@mief.or.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Formulário de Inscrição＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
防災セミナー申込書（ポルトガル語）

■■ Prazo para inscrições até 26/janeiro (quinta-feira) através de FAX ou e-mail ■■

Nome

Nacionalidade

Telefone

Precisa de
Intérprete?

Precisa de translado?
Estação Kintetsu-Suzuka⇔Suzuka-shi Fukushi Kaikan
★Aqueles que necessitem, deverão se inscrever até o dia 19/janeiro
(quinta-feira).
★O translado será a partir da estação Kintetsu-Suzuka.

Sim

Não・Sim
(Idioma:

・

Não

)

