
Associação Internacional de Iwate
/Centro de Intercâmbio Internacional

Enquete para o leitor
（haverá sorteio de um presente ！）

◆Disponibilizamos de vários tipos de informações para o dia-a-dia, tais 
como quando quiser estudar a língua japonesa, quando estiver a 
procura de um amigo, etc.

◆Fazemos empréstimos de livros de língua estrangeira, livros didáticos 
e vídeos para o estudo da língua japonesa (5 livros para cada 
empréstimo, com duração de até 2 semanas).

◆Utilização gratuita da internet.
◆Atendemos a consultas sobre vários assuntos ligados ao cotidiano.

Morioka Station　もりおか えき

MALIOSIAT
aiina
５th floor
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←Sendai/Tokyo Akita/Aomori→

ROUND１

〒020-0045  盛岡市盛岡駅西通 1-7-1　アイーナ 5 階

TEL 019-654-8900 ／ FAX 019-654-8922
E-mail  iwateint@iwate-ia.or.jp

aberto das：9:00~21:30

Venha passear no Centro de Intercâmbio 
Internacional no 5º andar do aiina!

Jien go 2010 Primavera -PORTUGUÊS-

Assistente multilíngue

TAKE
FREE

Português

Favor enviar as repostas relativas as perguntas de (1) ao (3), escrito 
juntamente “Questionário jien go edição em português” por cartão 
postal, fax ou e-mail para o endereço abaixo em nome da Associação 
Internacional de Iwate. Quanto ao sorteio, enviaremos diretamente o 
presente ao contemplado.

O próximo jien go (edição em português) está previsto para 
ser publicado no final do mês de Março.

Nesta edição, iremos presentear 5 pessoas com um “Kit de Café da Etiópia e um 
cartão postal”. Dentro do kit se encontra um pacote com embalagens para 4 
doses de café para provar e 1 cartão postal com a foto do pé de café.
Prazo de inscrição : 30/04(sexta), válido a data do carimbo postal.

http://www.iwate-ia.or.jp/

〒020-0045 
盛岡市盛岡駅西通 1-7-1
アイーナ 5 階
TEL  019-654-8900
Email iwateint@iwate-ia.or.jp

（財）岩手県国際交流協会／国際交流センター

Enquete:
(1) O artigo foi de fácil compreensão?
①Foi muito compreensível　②Compreensível 
③De difícil compreensão　 ④De muita difícil compreensão
＊As pessoas que marcaram o ③ ou o ④,
 se possível diga-nos o motivo.
(2) O que você achou de divertido ou que lhe despertou o 
interesse nesta edição do jiengo? 
(3) Se você tiver alguma opinião ou reclamação favor nos enviar.

Você tem alguma dificuldade em relação a vida 
cotidiana? 
Para que os estrangeiros possam levar o dia-a-dia 
sem passar nenhuma dificuldade e levar uma vida 
agradáve l ,  um ass is tente  que fa la  o  id ioma 
estrangeiro dará conselhos sobre o cotidiano.Por 
favor nos consulte.

1-7-1 Moriokaeki Nishidori, Morioka-shi, 020-0045  
aiina 5ºandar

Especial: Medidas para se evitar problemas do cotidiano!
Em nosso cotidiano, podemos nos deparar com problemas imprevistos. Para tais circunstâncias, 
vamos conhecer os locais de consulta e como obter orientações!!

Gostaria de chamar a 
minha família que se 
encontra no exterior.

Por exemplo, 
em circunstâncias

 como estas...

Mesmo me divorciando 
do meu cônjuge 
japonês poderei 

permanecer no Japão?

Consultas sobre o status de residência e outras questões

Consulta gratuita por um escrivão administrativo. Oferecemos 
atendimento em inglês, chinês e outros idiomas. É necessário efetuar 
o agendamento.
Data e horário: todos os meses na 3ª quarta-feira do mês, das 15h00 
às 18h00.
Local: saída oeste da Estação de Morioka, 5º andar do Aiina, no 
Centro de Intercâmbio Internacional. 
Agendamento: Associação Internacional de Iwate, tel.: 019-654-8900. 
E-mail: iwateint@iwate-ia.or.jp

Além desse serviço, realizamos atendimentos em chinês por um 
consultor estrangeiro

Gostaria de fazer uma 
consulta no idioma 

chinês.

TEL 019-654-8900

Tenho problemas 
conjugais.

Consultas sobre problemas domésticos, violência doméstica, 
relacionamento pessoal no local de trabalho e outros assuntos

Gabinete de Consultas 
do Centro para a Igualdade entre Homens e Mulheres
da Província de Iwate 

◆Consultas em geral (por telefone e pessoalmente)
   Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo, das 9h00 às 16h00, e as 

terças e sextas das 9h00 às 20h00.
◆Consultas para homens (para se consultar pessoalmente é 

necessário agendar) , todos os meses no 2º sábado do mês das 
10h00 às 13h00. *Consulta para homens por um consultor do sexo 
masculino.

◆Consulta jurídica (necessário agendar), todos os meses na 3ª 
quita-feira do mês, das 10h00 às 13h00. *Consulta jurídica para 
mulheres por uma advogada do sexo feminino. 

Quero que alguém 
escute as minhas 

queixas.

TEL 019-606-1762 (em japonês)

Dia de consultas aos estrangeiros
 da Associação Internacional de Iwate

Por exemplo...
Auxiliamos no intercâmbio internacional que se 
encontram próximo a nós, tais como:
・Gostaria de ter contato com estrangeiros em eventos 
de intercâmbio internacional
・Gostaria que fizessem uma apresentação sobre a 
cultura estrangeira nas escolas de ensino primário e 
ginasial
・Gostaria que ensinassem pratos típicos de outro país
・Gostaria de solicitar serviços de intérprete e de 
tradução relacionados com o intercâmbio e com a 
cooperação internacional

Rede de aproveitamento
 dos recursos humanos

■Pessoas tais como as relacionadas abaixo são 
muito bem-vindas!

・Estrangeiros com profundo conhecimento 
sobre a cultura tradicional do seu país

・Estrangeiros que tenham alguma habilidade 
especial 

・Pessoas que tenham o inglês como língua 
nativa

・Pessoas que falem em espanhol, português e 
outras línguas. 

Registramos pessoas residentes em nossa 
p rov ínc ia  e  es t range i ros  que  tenham 
experiência em atividades de intercâmbio e de 
cooperação internacional, para que possam 
colaborar na apresentação de outras culturas, 
além de outras atividades. 

Contato para informações e registro na Rede de aproveitamento dos recursos humanos:
Associação Internacional de Iwate
Tel.: 019-654-8900　Email: jinzainet@iwate-ia.or.jp　URL: http://www.iwate-ia.or.jp

Que tal aproveitar o seu conhecimento sobre
 a cultura estrangeira e a sua habilidade linguística?

A edição em português 
do Jiengo pode ser 
acessada pela 
homepage da 
Associação 
Internacional de Iwate.
http://iwate-ia.or.jp/

Será inaugurado no dia 
1º de Abril o site da 
Associação para telefone 
celular. 
Informações sobre 
eventos e outras 
notícias, favor acessar o 
site: 
http://www.iwate-ia.or.jp/

O site da Associação para telefone celularO site da Associação para telefone celular



Agendamento :
Associação Internacional de Iwate
Tel. : 019-654-8900
Fax: 019-654-8922
Email  iwateint@iwate-ia.or.jp

Estou com um 
problema que envolve 

dinheiro.

Fui vítima da prática 
do comércio ilegal.

O Centro de Atendimento ao Consumidor de nossa província recebe 
consultas de todas as regiões de Iwate, mas os gabinetes locais de 
consultas aos consumidores e os balcões de atendimento ao 
consumidor das repartições públicas dos municípios também atendem 
a consultas ao consumidor.  Por favor, utilizar esses serviços. 

Reclamações e informações sobre o consumo em geral tais como mercadorias, 
serviços e outros

Gostaria de fazer uma 
consulta sobre 

acidentes de trânsito.

Auxiliamos os estrangeiros que gostariam de se consultar, mas que encontram 
dificuldades devido à falta de compreensão da língua japonesa. 
Caso necessite de apoio relacionado a dificuldades com o idioma, favor consultar a 
Associação Internacional de Iwate.
Contato: Associação Internacional de Iwate
 TEL 019-654-8900　FAX 019-654-8922　Email tagengo@iwate-ia.or.jp

Houterasu (Centro de Apoio aos Direitos no Japão)

São escritórios que auxiliam na solução de problemas legalmente. Para 
as pessoas com a renda inferior ao estabelecido, são realizadas 
consultas jurídicas gratuitas. (necessário agendar)
Houterasu Iwate: 1-2-1, Ōdori, Morioka-shi, no 2º andar do edifício 
principal do Prédio Industrial de Iwate.

Consultas relacionadas a assuntos jurídicos

Iwate, TEL 050-3383-5546 (somente em japonês)

Todo o Japão, TEL 0570-078374  (em japonês e também em inglês)

Consultas relacionadas com problemas que envolvem dinheiro

Gostaria de solucionar 
os problemas 
legalmente.

Cooperativa dos Consumidores de Crédito ao Consumo de Iwate
Linha telefônica para problemas com dinheiro

Não fique se preocupando sozinho com problemas relacionados a 
dinheiro e ao dia-a-dia, e venha em primeiro lugar nos consultar.

TEL 0120-979-874 (em japonês)

Centro de Atendimento ao Consumidor
da Província de Iwate

TEL 019-624-2209 (em japonês)

Consultas para estrangeiros
Grupo de eventos para o Intercâmbio Internacional, Lalala

Festa para o Intercâmbio Internacional :  "Lalala de Fever"

□Número de participantes / 40 pessoas  
  *Completado o número de participantes, encerraremos as 

inscrições.
  *Não será aceito a participação de estudantes abaixo do 

ensino colegial.
   *É estritamente proibido o consumo de bebida alcoólica por 

menores de idade
□Inscrições / Lalala.
   E-mail : lalala_community_since2006@yahoo.co.jp

Pessoas que estiverem sozinhas, casais, 
grupos, enfim todos serão bem-vindos! Também 
não é necessário habilidade linguística. O 
requisito para poder participar é “Gostar de se 
divertir junto de todos! “.

O Sr. Jordi natural de Barcelona na Espanha, 
irá apresentar os festivais, as danças, a 
Catedral da Sagrada Família, o futebol, além 
de outros atrativos da Espanha. Também 
haverá jogos de perguntas e respostas e 
outras brincadeiras.

17/04
Sábado

□Horário / 15h00 às 17h00
□Local / Sala 1 para atividades em grupo, no 6º andar do 

Aiina
□Número de participantes / 40 pessoas
□Taxa de participação / 200 ienes para o público em geral, 

gratuito para os estudantes abaixo do ensino ginasial e 100 
ienes para os sócios colaboradores da Associação 
Internacional de Iwate. 

□Inscrições / Associação Internacional de Iwate
   Tel. : 019-654-8900   Email: chatland@iwate-ia.or.jp

1º Exame de Proficiência
 em Língua Japonesa do ano de 2010
O exame de proficiência em língua japonesa será renovado a 
partir deste exame. Saiba mais detalhes acessando o site : 
http://www.jlpt.jp
□Data do exame / dia 04/07 (domingo)
□Níveis a serem realizados / N1, N2, N3
□Período de inscrição / do dia 26/03(sexta) ao dia 30/04(sexta)
□Taxa do exame / 5.500 ienes
□Manual do exame / 500 ienes (incluso o formulário de 

inscrição)
* Disponível nas principais livrarias a partir de meados do mês 

de Março. 
□Local do exame / Nas principais cidades de todo o Japão
□Informações /  Central de Atendimento do Exame de 

Proficiência em Língua Japonesa  Tel. : 03-5220-3431

O mês de Maio é o mês do Comércio Justo. 
Será realizado no dia 09/05 um evento em 
Morioka, e também em outros locais de nossa 
província durante o mês de Maio.
Para mais detalhes, favor acessar a homepage 
da Associação Internacional de Iwate.

Dia do Comércio Justo Mundial em Iwate
 e outros eventos

□Local / Saída Oeste da Estação de Morioka, no Aiina.
□Informações / Associação Internacional de Iwate
   http://www.iwate-ia.or.jp/  Tel.: 019-654-8900

Tribunal Regional de Morioka

Estamos com as inscrições abertas
 para intérpretes no tribunal !

Estamos com as incrições abertas para pessoas que possam 
trabalhar como intérpretes de julgamentos, caso o acusado do 
processo criminal não tenha um bom compreendimento da 
língua japonesa. (por sistema de registro)
Chinês, Coreano da Coréia do Sul, Coreano da Coréia do 
Norte, Filipino, Tailandês, Vietnamita, Bengali, Urdu, Persa e 
outros idiomas. Primeiramente entre em contato conosco por 
telefone. 
□Informações / Tribunal Regional de Morioka, na Vara Criminal 

com o Sr. Ogasawara.   Tel. : 019-622-3307

Curso de Língua Japonesa Iwate “Wa”

Inscrições abertas para alunos
 do Curso de Língua Japonesa!

O início das aulas do Curso de Língua Japonesa Iwate “Wa” 
será a partir do dia 01/04/2010.
□Data e horário / Todas as semanas nas quintas-feiras
□Curso / (1) Curso de língua japonesa: das 10h30 às 12h00
   Público-alvo: alunos do nível elementar ao nível avançado 
 (2) Curso de escrita e leitura: das 13h00 às 14h30
□Mensalidade / Cada curso: 1.000 ienes por mês
□Local / Aiina 6º andar, Sala de atividades em grupo
□Contato / Tel.: 090-8548-7044 (Sasaki)

Na era da internacionalização, ficarei muito feliz 
se puder transmitir aos japoneses a vida, a 
cultura e o espírito generoso e caloroso do povo 
andino, que criou essa maravilhosa cultura.

Vamos conhecer a cultura dos Andes
 na América do Sul

□Data e horário / (Total de 8 vezes)
   03 e 17 /04, 08 e 22/05, 05 e 19/06, 03 e 17/07
□Taxa do material / 2.500 ienes (total de 8 vezes)
   *Para cada participação, 300 ienes/1vez. (Para o dia do 

curso de culinária será cobrado uma quantia a parte)
□Inscrições / Elizabeth Aihara  Tel.: 090-4632-4796 

Elizabeth Arihara

Chatland: 
Vamos apreciar os atrativos de Barcelona! 

Associação Internacional de Iwate

Associação Internacional de Iwate

□Horário / 19h00 às 21h30
□Local / Restaurante Totto
   1º andar do Hotel Daiwa Roynet, Ōdori, Morioka-shi 
□Taxa de participação / 3.500 ienes para pessoas que trabalham 

e 3.000 ienes para estudantes
* Sócios do Lalala terão 500 ienes de desconto. (acompanhado 

de um jantar e 2 horas e meia de bebidas gratuitas) 

Atendemos consultas sobre o status de residência e 
outros assuntos. Gratuito. Sigilo absoluto. Podemos 
atender em japonês, inglês e chinês. Necessário agendar 
o horário.

15/05
Sábado

03/04
Sábado

09/05
Sábado

21/04
quarta-feira

19/05
quarta-feira

Dia para consultas：Todos os meses na 3ª quarta-feira
Local：Aiina 5ªandar,
 no Centro de Intercâmbio Internacional 
 （O Aiina se localiza atrás da Estação de Morioka）
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