
25 de novembro de 2019 

 

 

 

 

Conjunto habitacional Elevador Localização 

Fuku Danchi prédio G  3DK  (1º and.) com Fuku Shin Machi  

Fuku Danchi prédio S  1LDK  (1º and.)  com Fuku Shin Machi 

Fuchi Danchi Edifício nº 1  3DK (2º and.)  com Fuchi Machi  

Yashiro Danchi Edifício nº 4  1K (2º and.)  sem Undou kouen 2 chome  

 

Requisitos para inscrição: 

★ Pessoas com necessidade de habitação 

★ Que corresponde aos critérios de renda 

★ Está com o pagamento dos impostos em dia (sem atraso) 

Período de inscrição:  

2 (segunda-feira) à 13 (sexta-feira) de dezembro até as 15:00 hrs. 

Apresentar pedido de aplicação no balcão. 

※Caso haja grande número de aplicações, as vagas serão 

sorteadas.(previsto para 24 de dezembro  (terça-feira). 

Contato・Inscrição: Departamento de Habitação Municipal  Tel: 0776-20-5570 

 

Inscrições abertas para habitações municipais 



VIAJANDO PELO MUNDO DA ECOLOGIA 

ECO TRIPPER 

Vamos aprender de modo divertido e conhecer um pouco sobre a 

situação ecológica e estilo de vida da Dinamarca!! 

Vamos juntos fazer o sanduiche aberto, comida típica 

da Dinamarca.  

Quando: 10 de dezembro (terça-feira)  18h30 às 20h00 

Local: AOSSA 6º andar – Cozinha (Chouri Jisshu shitsu) 

Pessoas alvo: Pessoas que moram, trabalham ou estudam na cidade de 

Fukui. 

Limite de vagas: 20 pessoas (sorteio). 

Taxa de participação: 300 ienes. 

Inscrição: por telefone ou fax, até o dia 2 de dezembro (segunda-feira).  

Contato • inscrição: 

Secretaria de Promoção do Meio-ambiente de Fukui (Dentro da Divisão de 

Política Ambiental) 

 0776-20-5398    FAX: 0776-20-5754 

 

 

Espetáculo de Dança 

Contemporânea IRU 
Já assistiu algum show de Dança Conteporânea? 

Não percam esta chance!! 

Este grupo surgiu com a colaboração de várias pessoas que se reuniram e fizeram 

sua própria produção, que vai desde o canto até a arte de papel japonês no palco. 

 Quando: 8 de dezembro (dom.), a partir de 15h. 

※ O recinto estará aberto às 14h30. 

 Local: Centro Cultural (Shi Bunka Kaikan)  

 Entrada: 1,200 ienes (ginasial e acima) (assento livre) 

※ Para quem tem a carteirinha de deficiente, a entrada custa 600 ienes. 

Imagem 



※ Favor entrar em contato para compra dos bilhetes e outras informações. 

 Contato: Fórum de Artes e Cultura de Fukui (Fukui Geijutsu・Bunka Foramu) 

         Tel.: 0776-23-6905  FAX: 0776-23-7905 

 

 

 

PLANEJAMENTO ZODÍACO 

 

O horóscopo japonês é baseado na Astrologia 

Chinesa. Através de estudos e pesquisas, 

astrônomos japoneses inseriram deuses xintoístas 

ao horóscopo. 

Ano que vem é o ano do “rato” 「子
ね

」Nezumi! 

Que tal uma sessão de fotos com o “Porquinho da Índia” (família dos 

ratos)!! 

  Faça um cartão postal de Ano Novo com a foto!! 

 Quando: 1 e 8 de dezembro (domingo), de 11h às 12h e 14H às 15h. 

 Local: Parque Monte Asuwa Hapijam, deck 2º andar. 

 Taxa: 100 ienes 

 O que trazer: câmera fotográfica 

 

 Informações: Escritório do Parque Monte Asuwa 

   0776-34-1680  FAX: 0776-43-1434 

 

 

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA A NEVE? 

Provavelmente já tenha ouvido dizer que nesta temporada talvez, não 

nevará muito!! Mas as previsões podem mudar também! Mesmo com muita 

neve ou pouca neve, devemos estar preparados!  



Vamos nos preparar antes da neve chegar!  

Não só por causa da neve, mas pode acontecer uma falta de 

energia, água, gas. Então é aconselhável ter um estoque de 

água, alimentos não perecíveis, instantâneos, pelo menos 

para 3 dias ou, se possível, para uma semana. Deixe 

comprado cilindro de gás (gas bombe) para usar no fogão 

portátil, lanternas (farolete), pilhas, rádio portátil.  

 

 

 

  

 Tomar medidas para evitar o congelamento dos canos de água!! Enrolar 

tubos de isolamento térmico ajuda a evitar o congelamento! 

  Não deixe o carro estacionado na rua, pois pode atrapalhar os 

tratores na limpeza da neve. 

   Deixe marcado os objetos importantes do lado de fora da casa. Poderá 

acontecer de ficar enterrado na neve, ou quebrarem quando o 

trator passar limpando a neve!!   

Depois que cair a neve!! 

Cuidado com acidentes ao limpar a neve!! 

Esteja sempre acompanhado de alguém quando for limpar a neve. Se 

estiver sozinho e acontecer algum acidente e ficar soterrado na neve, talvez 

ninguém poderá salvá-lo!!  Procure usar capacete, cordas (em caso de tirar 

neve do telhado).   



  ◆ Limpe a neve em volta do medidor de água! Isto ajudará na detecção 

rápida do vazamento de água devido à quebra do tubo, e facilitar a leitura 

imediata do medidor!! 

  ◆ Não jogue a neve retirada nas ruas ou nos aquedutos. Poderá acontecer 

de a neve entupir o corrimento da água e esta fluir para as ruas. 

  ◆ Não use a água para limpar a neve !! Com o aumento do uso de água, 

poderá haver racionamento! Vamos cooperar economizando a água. 

  ◆ Vamos cooperar com com os moradores do bairro onde mora. Quando 

neva muito, há lugares em que o trator não consegue passar para limpar a 

neve. Calçadas, estação de lixo, pontos de ônibus, etc.   

 ◆ Não jogue lixo quando estiver nevando muito. Em alguns casos o 

caminhão de coleta de lixo não consegue chegar no local e o horário 

de coleta pode variar muito ou até mesmo não ser possível fazer. Se 

for inevitável cancelar a coleta, será informado no site (homepage) 

da cidade. 

 ◆ Não sair com o carro sem ter muita necessidade. Caso precise sair, 

tenha sempre uma pá, cordas dentro do carro para emergência.  

  ◆ Cuidado com intoxicamento de monóxido de carbono!! Se acontecer de 

ficar com o carro encalhado na neve ou o trânsito ficar parado por longo 

tempo, desligue o motor de vez em quando ou abra a janela  



Vamos nos prevenir e tentar passar o inverno da melhor forma possível!! 


