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160 pessoas participaram em roda e saborearam o mun do no “Encontro de Confraternização 

Internacional dos Cidadãos 2012” 

Cozinhar pratos do mundo com a orientação de pessoas estrangeiras, saborear pratos coreano, americano, 

nepalês, taiwanês e brasileiro, divertir com artes tradicionais da Cidade de Ama, teatro de bonecos Sekkyo 

Genjibushi e apresentação de dança Hula. No “Encontro dos Cidadãos (Shimin no Tsudoi)” realizado em 12 de 

fevereiro no Salão Jimokuji (Jimokuji Kaikan), haviam atrações como guitarra, apresentação de oboé, 

prevenção de desastres, idiomas, grupos de cidadãos, etc., e mais de 20 estrangeiros participaram, 

aprofundando o intercâmbio.  

Informações de eventos 

Curso de Língua Japonesa da área de Jimokuji  No ano fiscal de 2012 também serão realizadas em 3 fases 

(maio, setembro, janeiro), sendo 10 aulas cada. As aulas serão realizadas aos domingos (de manhã), às 

quartas-feiras (manhã, noite) e aos sábados (manhã). Local: Centro Comunitário de Jimokuji (Jimokuji 

Komikan) Informações: 090-6578-8048 (Takayama-san), 080-2617-7575 (Sato-san) 

Recrutamento de participantes do Curso de Língua Ja ponesa da Área de Miwa  Com o início do curso previsto 

a partir de setembro deste ano, estamos recrutando participantes do curso iniciante de língua japonesa. O professor 

será voluntário(s) instruído(s) por professor profissional. Programação: Todos os domingos de abril, das 16h às 

17h30. Local: Centro de Confraternização de Informações de Miwa (Miwa Joho Fureai Center), 5 min. a pé em 

sentido Norte, da Estação Meitetsu Kida. Taxa de participação: gratuita 

Informações: 090-3932-5931 ou, E-mail:ohsumiysh@yahoo.co.jp 

Informações da região: Dias 2 (sab) e 3 (dom) de junho, Festival Africano Ama Africa. Apresentação do tambor 

djembe, dança, bateria, desfile de moda, exposições relacionadas à África, etc. Local: Salão Cultural Miwa da 

Cidade de Ama (Ama-shi Miwa Bunka Kaikan), 10 min. a pé em sentido Norte, da Estação Meitetsu Kida 

 Estamos recrutando também pessoas voluntárias. Informações: 080-5297-7665 amafrica2012@gmail.com 

＊＊＊＊Recrutamento de voluntários para colaboração em con sultas para estrangeiros 

Estamos recrutando conforme abaixo, pessoas que possam colaborar no atendimento em casos de surgimento de 

consultas relacionadas ao cotidiano, para residentes estrangeiros da Cidade de Ama. 

・Idiomas: Chinês, Português, Filipino, Inglês, Vietnamita, etc. 

・As pessoas estrangeiras, desejamos que tenham a compreensão razoável da língua japonesa. 

・Informações: 090-6578-8048 (Takayama-san)  

Home page de vários idiomas úteis para o dia-a-dia 

＊Associação Internacional de Aichi: Atendimento e consulta em vários idiomas, etc. 

  www2.aia.pref.aichi.jp/  ＊ Departamento Internacional de Aichi: Informações da vida cotidiana (vida, 

educação,tratamento médico, impostos, etc. ) www.pref.aichi.jp/kokusai/tagengo/ 

＊Centro Internacional de Nagoya: Informações sobre vida cotidiana e desastres e outras. www.nic-nagoya.or.jp/ 

＊Início do Sistema de Intérprete de Medicina de Aichi: Inglês, Chinês, Português, Espanhol 

www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com 


