
Onde?       Centro Internacional de Gifu (Gifu-shi)

Conf. mapa no verso

Quando? 11 de julho (sex) 19:00～20:30

Recepção  18:30～
Inscrição para associados e estrangeiros:

até 30 de junho (seg); demais interessados: a partir

de 1o de julho (ter)

Quem? Público em geral

Quanto?    Gratuito

Um prato de comida/bebida (para comer em grupo)

*salgadinho, doces ou bebidas (não alcóolicas)

Evite trazer comidas feitas em casa devido ao calor

do verão.

Centro Internacional de Gifu www.gic.or.jp

Apresentado pelos 

Coord. de Rel. Internacionais:

Sally Wals

Gong Xiao

Anderson Missao Morishita

Perguntas realizadas em japonês – ótima oportunidade para estudar o 
idioma e encontrar japoneses! Caso seja necessário apoio em outros 
idiomas no evento, entre em contato previamente.

http://www.gic.or.jp/


 15 min de caminhada da estação da JR de 

Gifu.

 Não há estacionamento. Procure utilizar 

transporte público.

 1 min da parada de ônibus de Yanagase, a 5 

min de ônibus da estação da JR ou Meitetsu

de Gifu.

 O Centro Internacional de Gifu está localizado 

no 2º andar do edifício, mas o evento será 

realizado no espaço abaixo.

Acesso ao Gifu Chinichi Bldg

Chunichi Biru Minami-kan

Gifu Chunichi Bldg
1º andar: drogaria
2º andar: Centro 

Internacional de Gifu

Yanagase Dori (comércio)

Estaciona-
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Gifu Chunichi 
Biru Minami-kan
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 As perguntas terão início às 19:00. Pedimos a 

gentileza de chegar com antecedência para a 

divisão dos grupos.

 A recepção terá início às 18:30.

 Passe pelos guardas e siga à esquerda do 

estacionamento.

 Não é possível utilizar o estacionamento do 

prédio.

Modo de inscrição

 28 vagas

 Este centro possui o sistema de associados. As inscrições para sócios e

estrangeiros será realizada até 30 de junho (seg). Para o público em geral a

inscrição estará aberta a partir de 1º de julho (ter), levando-se em consideração a

ordem de inscrição.

 Caso cancele, comunique-nos rapidamente. Assim, será possível entrarmos em

contato com pessoas que possivelmente estejam na lista de espera.

 Informe os dados abaixo para os funcionários do centro, via email ou telefone.

Dados para a inscrição

via email ou telefone
 Nome

 Telefone

 Email (facultativo)

 É associado ou não?

Contatos do Centro

gic@gic.or.jp www.gic.or.jp

Tel: 058-214-7700

Gifu-shi Yanagase 1-12 Gifu Chunichi Blgd 2º 

andar, horário de funcionamento das 9:30 às 

18:00, de seg a sex (exceto sáb). Atendimento 

por telefone a partir das 9:00.

Yanagase Dori (comércio)
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JR Gifu Gifu 
Meitetsu

●McDonald’s16 Bank●

●Centro Cultural de Gifu

●Takashimaya
Don Quijote●

Gifu Chunichi Bldg

mailto:gic@gic.or.jp
http://www.gic.or.jp/

