INFORMAÇÕES DO COTIDIANO
2º Exame de certificação em nível do ensino médio japonês (第2回高等学校卒業程度認定試験)

Para as pessoas interessadas em prestar o exame de certificação em nível do ensino médio do Japão (Koko Sotsugyoteido Nintei Shiken), os formulários de inscrição já
estão à disposição e as inscrições devem ser enviadas até o dia 15 de Setembro. Os aprovados neste exame, serão considerados capacitados a prestar o vestibular para
universidades, universidades de curta duração e escolas profissionalizantes, além de poder trabalhar ou prestar exames de qualificação em mesmo nível daqueles com
o ensino médio completo. Lembrando que, mesmo aprovado no exame, não é considerado conclusão do ensino médio e os candidatos menores de 18 anos, só serão
considerados aprovados após completar 18 anos. Porém, poderá prestar vestibular para universidades, ou o do Centro Nacional de Teste para Admissão na Universidade
e outros no ano letivo em que for completar 18 anos.
 Data do exame: 5 (sábado) e 6 (domingo) de novembro
 Horário do exame: das 9h30 às 17h30 (nos dois dias do exame). Confira os horários detalhados do exame no site do Ministério da Educação.
 Local do exame: Nagoya Shiritsu Daigaku Takiko (Yamanohata) (Universidade Municipal de Nagoya Campus de Takiko) – Nagoya-shi Mizuho-ku Mizuho-cho Aza
Yamanohata 1
 Acesso: cerca de 12 minutos da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori
 Distribuição das guias: de 21 (quinta) de Julho a 15 (quinta) de Setembro
 Inscrições: 1º (quinta) a 15 (quinta) de Setembro (data da postagem)
Pontos de distribuição dos formulários:
 Aichi-ken Kyoiku Iinkai Shogai Gakushu-ka - Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-2 Nishi Chosha 9F - Tel: 052-954-6749 das 9h às 17h30 (segunda a sexta)
 Aichi-ken Shogai Gakushu Suishin Center - Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-2-1 Higashi Oote Chosha 2F - Tel: 052-961-5333 das 9h às 17h (segunda a sexta)
 Nagoya-shi Josei Kaikan - Nagoya-shi Naka-ku Ooi-cho 7-25 - Tel: 052-331-5288 das 9h às 21h, domingos feriados até as 17h. Fechado na 3a quinta-feira
 Nagoya-shi Seishonen Koryu Plaza - Nagoya-shi Kita-ku Yanagihara 3-6-8 - Tel: 052-991-8440 das 9h às 21h30. Fechado às segundas-feiras (exceto feriado,
fechando no dia útil seguinte)
 Young Job Aichi - Nagoya-shi Naka-ku Sakae 4-1-1 Chunichi Bldg 12F - Tel: 052-264-0665 das 9h30 às 18h (segunda a sexta)
 Nishi Mikawa Kyoiku Jimusho - Okazaki-shi Myodaiji Honmachi 1-4 Nishi Mikawa Sogo Chosha 3F - Tel: 0564-23-1211 das 9h às 17h (segunda a sexta)
 Higashi Mikawa Kyoiku Jimusho - Toyohashi-shi Hacchodori 5-4 Higashi Mikawa Sogo Chosha 3F - Tel: 0532-54-5111 das 9h às 17h (segunda a sexta)
Caso necessite de vários formulários, entre em contato antecipadamente com o Aichi-ken Kyoiku Iinkai Shogai Gakushu-ka e retire-os pessoalmente. Caso queira
receber o formulário pelo correio, efetue a solicitação conforme orientação no site do Ministério da Educação:
Website: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/index.htm

Feira de Empregos para Estudantes Bolsistas Estrangeiros (第１回外国人留学生就職フェア)

Será realizada feira de empregos voltado aos estudantes bolsistas estrangeiros, que estudam em universidades, universidades de curta duração, escolas profissionalizantes e outros, com previsão de se formarem em março de 2017 (inclui aqueles que se formaram nos últimos 3 anos), oferecendo um espaço de encontro entre empresas
e estudantes. Os interessados devem efetuar o cadastro no Nagoya Gaikokujin Koyo Service Center (Centro de Assistência de Empregos aos Estudantes Estrangeiros
em Nagoya) ou agências da Hello Work.
Data: 1 (segunda) de Agosto das 13h às 17h
Local: Aichi-ken Sangyo Rodo Center (Winc Aichi) Salão de Exibição do 7o andar - Nagoya-shi Nakamura-ku Meieki 4-4-38
Taxa de participação: gratuita
Acesso: cerca de 5 minutos da estação de [Nagoya] das linhas de trem JR, Meitetsu, Kintetsu e metrô ou 2 minutos da saída 5 da galeria subterrânea Unimall.
Informações: Gaikokujin Koyo Service Center – Tel: 052-264-1901 (dias úteis das 9h30 às 18h, intérpretes de português, inglês, espanhol e chinês das 10h às 18h)

É melhor prevenir do que remediar. Vamos nos preparar para um grande terremoto! (備えあれば憂いなし!巨大地震に備えましょう)

Nankai Torafu Kyodai Jishin: O Nankai Torafu (Nankai Trough), é uma fossa oceânica que se estende pela costa do Oceano Pacífico, desde a baía de Suruga na
província de Shizuoka, ao largo da costa de Hyuganada, zona marítima ao leste da província de Miyazaki, onde estima-se a ocorrência de um terremoto de grandes
proporções, de magnitude 8 a 9, denominado “Nankai Torafu Kyodai Jishin” (Grande Terremoto de Nankai). Quando irá acontecer? Terremotos de grandes proporções em Nankai Torafu, vem ocorrendo repetidas vezes, num intervalo de 100 a 200 anos. Conforme os anos de ocorrência no passado de grandes terremotos, a
probabilidade de ocorrência de um grande terremoto de magnitude 8 a 9 num prazo de 30 anos, é de 70%, podendo ocorrer a qualquer momento.
Qual a estimativa dos danos? Quando da ocorrência de um terremoto de grandes proporções, prevê-se a ocorrência de graves danos, porém os procedimentos de
evacuação imediata logo após a ocorrência, os preparativos de prevenção no dia-a-dia, poderão reduzir significativamente os danos.
Colápso de imóveis causados pelo tremor:

Antes das medidas: cerca de 34.000 imóveis

Após medidas: cerca de 9.900 imóveis

Medidas preventivas no dia-a-dia
Confirmação do método de contato entre
familiares

Certifique-se dos locais de riscos nas
proximidades de sua casa e trabalho

Faça estoques de alimentos e água potável

É importante que a família defina antecipadamente
uma forma de entrar em contato entre si, em caso
de desastre em locais diferentes. Quando da
ocorrência de desastres como trerremoto, é quase
impossível o contato por telefone. Nestes casos,
utilize o NTT Saigaiyou Dengon Dial (Disque
mensagem em caso de desastre) 171 (serviço
telefônico) ou os serviços de mensagens em caso de
desastre das companhias de celulares.

Verifique nos mapas de riscos de terremoto e
tsunami (Jishin/Tsunami Hazard Map) a previsão do
grau de magnitude e a área de inundação pelo
tsunami. Certifique-se também dos abrigos e prédios
de refúgio em caso de tsunami (Tsunami Hinan Biru).
Caso não possua os mapas, solicite na prefeitura ou
subprefeitura de onde reside.
Informações: Bosai Kiki Kanri-kyoku Kiki Taisaku-shitsu Tel: 052-972-3526 (em japonês)
Fax: 052-962-4030

Quando da ocorrência de um desastre, prevê-se a
demora de alguns dias até a circulação de alimentos.
Faça estoque de aproximadamente uma semana e
deixe o equivalente a 3 dias como kit de emergência.
Estoque rotativo
Faça estoque de alimentos de longa duração (como
enlatados, alimentos secos, retort pouches (sacos
para autoclave) e outros), consumindo a partir dos
mais antigos, repondo logo em seguida, de forma
rotativa. Deixe também um fogareiro portátil
juntamente com o estoque de emergência, que será
de grande utilidade.
Informações: Bosai Kiki Kanri-kyoku Kiki Taisaku-shitsu Tel: 052-972-3526 (em japonês)
Fax: 052-962-4030
Estoque de água potável (procure estocar em
média 3 litros/pessoa para 3 dias)
Como estocar:
. Lave bem com água corrente, um galão novo
. Encha de água até a boca (para não entrar ar) e
feche-o hermeticamente
. Mantenha-o em lugar fresco e arejado.
*O prazo de estocagem é de 3 dias.
Informações: Jogesuidokyoku Keiei Kikaku-ka
Tel: 052-972-3675 (em japonês)

Disque

1 7 1

Para gravar disque 1

Porte sempre a sua caderneta de
medicamentos (Okusuri Techo)
Para ouvir disque 2

Disque o número de telefone da
pessoa afetada

(000) 000-0000

Informações sobre Saigai Dengon Dial:
NTT Nishi Nihon – 116 (sem código de área)
(Bosai Kiki Kanri-kyoku Kiki Taisaku-shitsu)
Tel: 052-972-3526 (em japonês) Fax: 052-962-4030

06 CALENDÁRIO de NAGOYA

A caderneta de medicamentos é um
registro dos medicamentos com os
nomes, dosagem e cuidados
necessários, contendo todo
histórico e se houve ou não
algum efeito colateral. Em
casos de desastres, com a
caderneta será possível obter a
medicação necessária de forma rápida. Utilize
sempre a caderneta de medicamentos.
Informações: Kenko Fukushikyoku Kankyo
Yakumu-ka Tel: 052-972-2651 (em japonês)

