Realização
Apoio
Objetivos

Data
Local

Requisito
Vagas
Inscrição

Período
O que levar

Dinheiro
Taxa

Monitor

CENTRO BRASILEIRO DE LÍNGUA JAPONESA
Yakult S/A Indústria e Comércio, Reiyukai do Brasil, Sanwey Indústria de Containers
Ltda., Associação Cultural e Assistência da Liberdade (ACAL), Fancy Goods, Kaban-ya.
Aproximar jovens da mesma geração, estimulando o uso da Língua Japonesa a partir
de experiências concretas; Dar oportunidade de conhecerem uma parte dos costumes
e da cultura japonesa; Formar jovens que possuam o espírito de cooperação e
organização; Despertá-los para a importância do idioma japonês e ajudá-los a se
inserir no contexto internacional.
15 a 18 de janeiro de 2019
REIYUKAI DO BRASIL
Rua Vergueiro, 3507 - Chácara Klabin – São Paulo – SP –CEP.04116-000
Próximo ao metrô CHÁCARA KLABIN (Linha Verde) – aprox. 5 minutos a pé
Ser aluno de uma escola associada ao CBLJ, com idade entre 13 a 17 anos (nascidos entre
2001 a 2005), compreendendo expressões básicas.
100 pessoas
Ficha de inscrição disponível para download em www.cblj.org.br
Basta preencher e enviar por email para seminario2@cblj.org.br, ou via correio, com o
comprovante do depósito do valor da inscrição para a conta do CBLJ (ver abaixo).
15 de outubro (segunda) a 16 de novembro de 2018 (sexta).
Material para escrita com TESOURA, Objetos de higiene pessoal,Cobertor,Lençol,
Mudas de roupa, Roupa para ginástica, Travesseiro(caso necessite) Remédios de
uso pessoal, guarda-chuva ou capa. O colchão será providenciado pelo CBLJ. OBRIGATÓRIO
USO DE CALÇA JEANS na cerimônia de abertura/encerramento e visitas.
FUREAI SOLIDÁRIO: O Fureai tem um projeto beneficiente para ajudar entidades nipobrasileiras. Este ano doaremos tudo que arrecadarmos ao Ikoi no Sono. Convidamos
todos a doar 1 kg de alimento não perecível para contribuição.
Para eventuais despesas pessoais, sugerimos que cada aluno traga R$ 50,00 a R$ 100,00.
(Inclui hospedagem, refeições, transporte para visitas, ingressos e materiais)
Região A
R$ 470,00
Capital e Região (ABC, Mogi, Suzano, Sudoeste da Capital, Central,
Noroeste da Capital)
Região B
R$ 420,00
(A diferença de R$ 50,00 será coberta pelo CBLJ como auxílio de custo a
regionais distantes)
Interior do Estado (Noroeste, Paulista, Sorocabana, Araraquara, Mogiana)
Outros Estados e Países da América Latina.
São as pessoas que orientarão os grupos, com participação gratuita. Os interessados
devem ser alunos acima de 18 anos e que tenham participado das edições anteriores, e
devem preencher o formulário de inscrição específico para monitor no site
www.cblj.org.br e enviar ao e-mail seminario2@cblj.org.br até o dia 16/11/2018 (sexta).
Analisaremos as inscrições e entraremos em contato com os alunos selecionados.

CONTA CORRENTE DO CBLJ
Banco: 237 – Banco Bradesco
Agência: 0108-2 – Vila Mariana
Conta Corrente: 174941-2
Favorecido: Centro Brasileiro de Língua Japonesa
CNPJ.58.915.216/0001-67

INFORMAÇÕES: Centro Brasileiro de Língua Japonesa
Rua Manuel de Paiva, 45–Vila Mariana –São Paulo–SP –
CEP.04106-020
Tel: (0XX11) 5579-6513 (Segunda a Sexta, das 9h às 18h
e Sábado das 9h às 17h30)
E-mail: seminario2@cblj.org.br Home-page:
www.cblj.org.br

