Português

Projeto para conscientização e prevenção

ポルトガル語

de desastres para estrangeiros

Quais são os lugares perigosos no caminho até os abrigos?
Quando ocorrer um grande desastre, será que os arredores da
própria casa são seguros? Vamos andar pelas ruas e aprender juntos
o que é necessário para se proteger durante os desastres. Traga seus
amigos e sua família!

Data e horário：29 de novembro de 2015 (dom) 12:00pm-4:00pm
Local: Refeitório da Faculdade de Economia de Gifu (5-50, Kitagata-cho, Ogaki-shi)
Público-alvo: Pessoas em geral
Vagas: 30

Participe com
um calçado
confortável

Taxa de participação: gratuito
Conteúdo:

１２：００～ Degustação de alimentos para emergência
Vamos experimentar alimentos para emergência Distribuição de brindes
para a prevenção de
desastres!

１３：００～ Caminhada da prevenção de desastres
Caminhada pelos arredores da faculdade. Palestrante: ＭＩＣＨＩ
＜em caso de chuva＞

workshop sobre prevenção de desastre em ambiente
interno

１５：００～ Treinamento de verificação dos abrigos
Todos os participantes serão vítimas estrangeiras. Vamos fazer exercícios
junto com voluntários que falam línguas estrangeiras durante desastres.

Realização: Centro Internacional de Gifu
Correalização: Prefeitura de Ogaki, Associação de Intercâmbio Internacional de Ogaki e Faculdade de Economia de Gifu
*Este projeto será realizado com subsídio do Conselho das Autoridades Locais para Relações Internacionais.

Mapa do local
Refeitório da Faculdade de Economia
de Gifu (5-50, Kitagata-cho, Ogaki-shi)
●Ônibus●
Tomar o ônibus Meitetsu Kintetsu no ponto No. 1
da estação JR de Ogaki com destino “Ono Bus
Center”, descer na parade “Mitsuya”e caminhar
5 min (saída às 08:05 da estação JR de Ogaki).
13min de ônibus.
●Carro●
Estacionamento gratuito no estacionamento da
faculdade (lado norte)

●Informações e inscrições
Preencher a ficha de inscrição e enviar por e-mail, FAX ou correio. Caso realize por telefone,
transmita todos os dados do formulário abaixo para os nossos funcionários.
Centro Internacional de Gifu 500-8875 Gifu-shi Yanagase Dori 1-12 Gifu Chunichi Bldg 2º andar
TEL：058‐214‐7700

FAX：058‐263-8067

E-mail：gic@gic.or.jp

Prazo de Inscrição： até 20 de novembro (sexta)

Fomulário de inscrição
Caminhada da prevenção de desastres
Centro Internacional de Gifu

FAX:０５８－２６３－８０６７

E-mail：gic@gic.or.jp

Furigana

Nome
〒

Endereço
Telefone

(

)

―

E-mail

＠

Nacionalidade
*Os dados pessoais preenchidos serão utilizados apenas para o controle deste seminário.
ⓒ岐阜県 清流の国ぎふ・ミナモ #0195

