
   

Patrocinadores: Gunma-ken, Oizumi-machi, Suporte: Serviço Associação Internacional de Turismo 
e,Produtos Locais de Gunma e Associação de Internacional de Oizumi 

 
Quando ocorrer um grande terremoto, com quem entrar em contato? Onde 

refugiar-se? No Japão, todos os anos ocorrem desastres naturais tais como o terremoto e 

taifu. No Japão, há refúgios em todas as cidades para abrigar toda a população. Através 

desta, informamos que a Província de Gunma, juntamente com a cidade de Tatebayashi, 

estarão realizando um treinamento com o alvo Multicultural a fim de auxiliar os 

estrangeiros residentes nesta Província. Através deste treinamento, você aprenderá sobre 

onde ficam os locais de refúgio e sobre como reagir em situações de calamidades. 

Contamos com a participação de todos vocês!  

 

Dia 8 de Dezembro (sábado) de 2018. 

Das 11:00 ～ 15:30 （Inscrição à partir das 10:30） 

※ Almoço será preparado como parte do treinamento 

 

Oizumi-machi Bunka-mura 
Endereco: Oizumi-machi Asahi 5-24-1 

 

 

 

 

 

 

            
 

Data 

/hr 

Conteúdo: Em nihongo simples e fácil de entender 

 Saber Onde ficam os refúgios 

 Adquirir conhecimentos sobre 

desastre natural 

 Prática de salvamento 

P ú b l i c o : Aberto para todos  

 Principalmente aos Estrangeiros 

NPO Houjin Tabunka Kyousei Manager 

           Zenkoku Kyogikai 

V a l o r : Gratuito 

Encerramento da Inscricão： Dia 30 de Novembro（sexta-feira）de 2018   

 

Local 

【Inscrições e contato】  Favor preencher o avesso e enviar ao contato abaixo

♦ Gunmaken Seikatsu Bunka Sport-bu Jinken Danjo ・Tabunka Kyousei-ka  

Telefone:(027)226-3396 FAX:(027)220-4424 e-mail:jinkenka@pref.gunma.lg.jp 

♦ Oizumi-machi Kikaku-bu Tabunka Kyoudou-ka  Telefone:(0276) 63-3111  Fax: (0276) 63-3921 e-mail: tabunka@town.oizumi.gunma.jp 

  

Treinamento sobre prevenção de 

desastres para residentes estrangeiros 



Inscrição para a participação  

Data do encerramento da inscrição: 30 de Novembro  

Furigana 

Apellido y 

Nombre 

 

 

 

 

 

 

Contato 

 

 

 

 

Endereço 

 

 

〒 

 

 

Telefone 

 

 

 

E-mail 

 

                      ＠ 

 

Nacionalidade 

 

 

Língua Materna 

 

 

Nível do Japonês 
□Sou fluente       □O necessário do dia a dia 

□Falo um pouco    □Não falo   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※  Após preencher o quadro acima, favor  enviar via FAX ou E-mail para um dos contatos abaixo mencionado s 

 

 

 

 

 

  
※  O aviso de confirmação de inscrição será 

abreviado. Aqueles que já fizeram suas 
inscrições poderá dirigir-se diretamente ao local 
no dia. 

※ Há possibilidades de ligarmos para cancelar 

inscrições, caso a lotação máxima seja 
ultrapassada. 

※ Suas informações e dados pessoais não será 

divulgado a terceiros. 

［ Inscrições e Contatos ］ 

〇Gunmaken Seikatsu Bunka Sport-bu Jinken Danjo・Tabunka Kyousei-ka   Telefono:027- 226-3396 Fax:027-220-4424   E-mail:jinkenka@pref.gunma.lg.jp 

〇Oizumi-machi Kikaku-bu Tabunka Kyoudou-ka  Telefone:(0276) 63-3111  Fax: (0276) 63-3921 e-mail: tabunka@town.oizumi.gunma.jp 
Endereço do Local 


