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Ano de fundação:2010
Representante  :Tadao Saka
　　　　　　　　　1-57 Kuruwa-machi, Ogaki-shi 　　　　
　　　　　　　　　503-0887(dentro do Platina Plaza)

Tel:0584-74-5403
Fax:0584-74-5406　
E-mail:vanvavan@van-arch.jp
HP:http://cisco-pp.com/

Intercâmbio no último ano fiscal

Close up

É uma nonprofit organization que visa contribuir para a promoção e 
construção de uma sociedade local com participação coletiva e com 
atividades para os cidadãos na cidade de Ogaki e região.  São realiza-
dos a administração do salão “Platina Plaza”, projetos de apoio para a 
construção da sociedade, projetos de formação pessoal, projetos de 
coexistência multicultural, etc.

Este grupo realiza diversos auxílios para a estabilização da vida de 
residentes estrangeiros na Província de Gifu. Dentre os projetos, 
apresentamos o “Projeto de Apoio à Comunidade ‒ 2014” (projeto 
realizado com subsídio do GIC).
　Curso de japonês e auxílio aos estudos
São realizados apoios através de cursos de japonês, material didático, 
conversação e pronúncia, estudos para o teste de proficiência, etc, de 
acordo com o interesse do aluno. Oferecemos auxílio para que seja 
possível a participação social em escolas, local de trabalho, etc.
Dia e horário  ： todos os sáb, 15:30～17:30
Público-alvo ： Alunos de chuugakkou e koukou e adultos da região da cidade 
de Ogaki que possuem origem no exterior
Local ： Salão “Platina Plaza” (Ogaki-shi Kuruwa-machi 1-57)

　Consultas sob soliticação
Visando o andamento normal da vida escolar, são oferecidas consultas 
em domicílio principalmente para as famílias com alunos de origem 
estrangeira em nível shougakkou e chuugakkou com problemas nas 
escolas. A partir da repetição das visitas, são verificadas melhorias na 
solução dos problemas. Conforme o desejo, é possível deslocarmos até 
as escolas para reuniões individuais.
　Sessões de intercâmbio
Durante o ano são realizadas diversas reuniões para apresentação da 
cultura e da culinária do Japão e de países estrangeiros, onde palestrantes 
interagem com estrangeiros. Confira a página 8.

　Atividades

　Mensagem do grupo
No curso de japonês e apoio aos estudos realizado com o subsídio do 
GIC, dois chineses estudantes do ensino médio conseguiram 
ingressar em universidades (Gifu Shotoku Daigaku, Nagoya 
Gaikokugo Daigaku) e se integrar à sociedade japonesa. Eles também 
participam em nossas atividades. Aguardamos a visita de todos! 
Vamos passar momentos alegres com pessoas do Brasil e da China!

　O que é o CISCO?

Mensagem da nova Coordenadora de 
Relações Internacionais

©岐阜県 清流の国ぎふ・ミナモ　♯0195

Informativo do Centro
Internacional de Gifu ‒ GIC

Edição em Português 

Apresentação de grupos e pessoas atuantes na Província de Gifu

  Pessoal, muito prazer! Eu me chamo Laura Mackley e sou a nova Coordenadora de Relações Internacionais do GIC. 
Vim da cidade de Reading, localizada ao sul da Inglaterra. Vim anteriormente ao Japão para fazer intercâmbio, mas 
é a primeira vez que venho à Província de Gifu. Fico muito contente por vir em um local repleto de história e belas 
paisagens. É uma grande diversão poder apreciar todos os dias as paisagens montanhosas, pois na Inglaterra, em 
especial, não há montanhas altas. Quero conhecer diversos lugares de Gifu e seus encantos. Além disso, gostaria 
que os habitantes de Gifu possam conhecer mais a Inglaterra por meio dos cursos de língua e de apresentação da 
cultura no GIC. Convido os interessados na cultura inglesa e no idioma inglês a participar dos eventos do GIC.
  Também ofereço apoio aos estrangeiros residentes na província. Aqueles que necessitarem de suporte na vida 
cotidiana podem comparecer ao balcão de atendimento do GIC para que eu ofereça consultas em inglês.
  Vou me esforçar para contribuir positivamente com o intercâmbio internacional na Província de Gifu e fazer a ponte entre Japão-Inglaterra e Gifu-Reading. 
Conto com o apoio de todos!

Nome oficial：Reino Unido da Grã-bretanha 
　　　　　　　　e Irlanda do Norte
Língua oficial：Inglês
Capital：Londres

Moeda：Libra esterlina
População：63,181,775 habitantes
PIB：2,4337 trilhões

Informações 
sobre a Inglaterra

Londres

Reino
Unido

SEKAIWA
HITOTSU







Curso de japonês Fureai Nihongo Kyoshitsu
Realização de aulas de japonês de acordo com a necessidade do aluno, 
em turmas pequenas e individuais. Venha observar uma aula!
Data　　　：　Todos os dom, 10:00～11:40 (exceto fim/início de ano, GW e obon)
Local　　   ：   Centro Internacional de Gifu *Estacionamento particular na região
Taxa　　　 ：  200 ienes por aula
Informações ：  Fureai Nihongo Kyoshitsu Tel: 090-9023-3541 (Moriya)

13o Concurso de Oratória em Língua Japonesa de 
Intercambistas da Província de Gifu
Intercambistas estrangeiros que estudam em universidades e instituições 
de ensino localizadas na Província de Gifu irão discursar sobre temas 
como “o que aprendi durante o intercâmbio?” e “apresentação do meu 
país”. Venha apreciar!
Data　　　：　30 de novembro de 2014 (dom), 13:30～17:00
Local　　   ：   Gifu Daigaku Satellite Campus
　　　　　　　　(Gifu-shi Yoshino-machi 6-31 Gifu Sky Wing 37, Higashi-to, 4f)
Informações ：  Secretaria do Conselho de Promoção do Intercâmbio da Região 
　　　　　　　　de Gifu　TEL：058－293－3350　E-mail：kokusaik@gifu-u.ac.jp

Nihongo Oshaberi Room
Oferecimento da oportunidade de japoneses e estrangeiros conversarem 
em língua japonesa. Realizamos o oshaberi room com o objetivo de 
serem aprendidos diálogos do dia-a-dia.
Data　　　：　Todos os dom, 9:30～15:00 (horário livre para entrada e saída)
Local　　   ：   Salas de aula do Ogaki-shi Suitopia Center 
　　　　　　　(Ogaki-shi Murohon-machi 5-51)
Informações ：   Associação de Intercâmbio Internacional  de Ogaki　
　　　　　　　TEL：0584-82-2311
*Para participar, japoneses e estrangeiros devem se cadastrar na associação.

Aberto o Frevia Café!
Venda de doces e salgados internacionais. Venha saborear! Estão abertas 
as inscrições para vendedores de artesanato e doces e expositores de 
fotos e quadros.
Data　　　：　 Todo 3o dom, 11:00～14:00
Local　　   ：   Centro Multicultural de Kani-Frevia
　　　　　　　(Kani-shi Shimoedo 1185-7, atrás da estação MeitetsuShinkani)
Informações ：    Centro Multicultural de Kani- Frevia TEL:0574-60-1122
　　　　　　 http://www.ctk.ne.jp/~frevia/

Festival Multicultural 2014
Muitas barracas de diversos países! Apresentação de danças e venda de 
produtos. Aguardamos a presença de todos!
Data　　　：　 3 de novembro de 2014 (dom, feriado) 10:00～15:00
Local　　   ：   Centro Multicultural de Kani- Frevia
Informações ：  Centro Multicultural de Kani- Frevia (idem contato acima)

4o Concurso de Redação em Língua Japonesa do Frevia
Apresentação das redações com o tema “meu país”e premiação, 
principalmente de estrangeiros residentes na cidade de Kani.
Data　　　：　 7 de dezembro de 2014 (dom) 13:30～16:00
Local　　   ：   Centro Multicultural de Kani- Frevia
Informações ：  Centro Multicultural de Kani- Frevia  (idem contato acima)

39o Festival das Indústrias da Cidade de Mino
No festival das indústrias com aproximadamente 100 estandes represen-
tadas por indústrias da cidade, sindicatos agrícolas e grupos de cidadãos, 
serão apresentadas músicas tradicionais de Napoli, comercalizados 
produtos regionais e servidas bebidas da cidade italiana de Amalfi, que 
estabeleceu o “acordo de intercâmbio cultural através do papel”. Também 
será demonstrada a produção de papel italiano.
Data　　　：　 8 e 9 (sab,dom) de novembro de 2014, 9:30～16:00 (dia 9 até as 15:30)
Local　　   ：    Região do Mino-shi Undou Kouen (Mino-shi Sodai 166-1)
Informações ：  Depto das Indústrias da Prefeitura de Mino
　　　　 　　　 TEL: 0575-33-1122 (ramal 263)　http://www.city.mino.gifu.jp/

Informações sobre intercâmbio internacional e coexistência multicultural

Neste espaço, informamos os curso e eventos realizados por grupos de 
intercâmbio internacional da província. Aqueles que desejam postar seus 
recados, favor entrar em contato com o GIC.

Quadro de avisos

Jogo - esta bandeira é de qual país?
Serão realizadas perguntas referentes ao nome e bandeira de mais de 20 
países. Aqueles com mais de 80% de acerto ganharão presentes.
Data e horário ：　2, 3, 15 e 16 de novembro, 10:00～15:00 (a qualquer momento)
Local　　  　　 ： 　Salão “Platina Plaza” (Ogaki-shi Kuruwa-machi 1-57)
Taxa　　　   　 ：  gratuito
Informações 　　：  NPO CISCO Tel:0584-74-5403  http://cisco-pp.com

Entrando em contato com a cultura japonesa por meio 
do hana mochi ‒ Aprendendo ideogramas por meio da 
caligrafia
Vamos entrar em contato com a tradição japonesa do ano novo 
preparando o hana mochi e realizando a caligrafia.
Data e horário ：　27 de dezembro (sáb), 10:00～15:00 (a qualquer momento)
Local　　  　　 ： 　Salão “Platina Plaza” (Ogaki-shi Kuruwa-machi 1-57)
Taxa　　　   　 ：  300 ienes 
Informações 　　：  NPO CISCO (idem contato acima)

Festa do Gyouza
Vamos aprofundar o intercâmbio entre o Japão e a China preparando o 
tradicional gyouza chinês.
Data　　　：　 17 de janeiro (sáb)
Local　　   ：   Salão “Platina Plaza” (Ogaki-shi Kuruwa-machi 1-57)
Taxa　　　 ：  500 ienes
Informações ：  NPO CISCO (idem contato acima)
　　　　　　　Estamos planejando o preparo do obentou japonês.
　　　　　　　*Verifique os detalhes sobre as sessões de intercâmbio 
　　　　　　　　via telefone.　

Projeto de subsídio do GIC

Projeto de subsídio do GIC

Projeto de subsídio do GIC

Projeto de subsídio do GIC

Publicação

TEL:   058－214－7700　 FAX : 058－263－8067
 Triofone : 058－263－8066

Horário de funcionamento:  9:30~18:00,  domingo ～ sexta-feira
Fechado aos sábados, feriados e fim/início de ano

500-8875   Gifu-shi Yanagase Dori 1-12, Gifu Chunichi Biru 2º andar
Centro Internacional de Gifu ‒ GIC

E -mail　   gic@gic.or.jp　  U  R   L　http://www.gic.or.jp

  Reunimos as perguntas mais frenquentes de estrangeiros e suas respostas 
e apresentamos na homepage do GIC em vários idiomas. Os itens estão 
separados por assunto e basta acessar quanto estiver com problemas.
  Para consultas em idiomas estrangeiros no GIC, ligue para o triofone 
(058-263-8066).
*Confira as informações sobre o triofone na página 7.

Perguntas frequentes dos residentes 
estrangeiros

Lista de perguntas

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

（7）
（8）
（9）
（10）
（11）

Habitação Pública Provincial
Imposto de Veículos
Subsídio para Sobrevivência
Aquisição de Cães e Gatos
Teste de HIV
Programa de subsídio para 
tratamento da infertilidade
Consultas ao Consumidor
Doenças Específicas
Adoção
Autorização para empreendimentos
Violência Doméstica(DV)

（6）

Centro Internacional de Gifu （Gifu-shi）058-263-8066 inglês, chinês, português e tagalo.
 
http://www.gic.or.jp/en/foreigner/faq/（inglês）
http://www.gic.or.jp/tl/foreigner/faq/（português）
http://www.gic.or.jp/cn/foreigner/faq/（chinês）
http://www.gic.or.jp/pt/foreigner/faq/（tagalo）


