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※A província de Fukushima está passo a passo em diante da sua restauraçáo.Vejam aqui a atualidade da
vida de Fukushima. Logo, este informativo poderá ser imprimido em versões: inglês, chinês, coreano,
português, tagalog, francês pelo HP da Associação.
【Patrocínio: CLAIR】

Imagens de Fukushima

Início da colheita e venda das
maçãs tipo Fuji
(Date shi, 20 /11/ 2011)
A maçã é o produto destacante da
província juntamente com o
pêssego. Especialmente estas
possuem substâncias semelhantes
de mel em torno das sementes que
tornam doces, o aroma e o
tamanho conquistou a fama tanto
no país e no exterior.

As iluminações que brilham a
noite do centro
( Fukushima shi, 2 /12/ 2011)
As iluminações típicas do final do
ano acenderam o inverno de
Fukushima. As variedades de
luzes brilham o centro comercial
simbolizando a fé e a esperança
para a restauração.

As mensagens recebidas
pelas crianças do pré-primário
de Chile
（Fukushima shi, 9/ 12/ 2011）
Sr Felipe Jorquera ex colegial que
veio estudar na província de
Fukushima pelo intercâmbio da
AFS , enviou as mensagens pelas
crianças de Chile para incentivar a
província e foram entregues na
Escola Pré-Primária Mebae.

As voze s de Fukushima
Kene Uryu(Kitakata shi, masculino)
A cidade de Kitakata é famosa tendo como fonte turística “a cidade de Lamen e Kura(armazém)”.
Atendíamos com as visitas de excursões de 500 escolas anualmente. Mesmo com o baixo nível de
radioatividade ambiental, diminui aproximadamente 95% de visitantes em comparação aos anos
anteriores devido aos rumores.Raramente vemos ônibus turístico no centro da cidade. A Câmara de
Indústria e Comércio promoveu o“Projeto Furusato Tomodati”, enviando cartões postais a todos os
residentes para que possam divulgar aos parentes e amigos a segurança da cidade. Não vejo o
momento que possam declarar a conclusão do acidente da usina e fico rezando para que esse dia seja o
mais breve possível. Prevemos que vai demorar muito e estamos preocupados na condição pscológica,
mas vamos lutar. “Unir o nosso coração a Fukushima!!”

Megumi Yoshida(Fukushima shi, feminino)
Sou natural da província de Nigata, após a graduação na Universidade Aichi conseguí o emprêgo na
Agência Florestal a partir de abril. Recebí o aviso de emprêgo no dia 10 de março(véspera do terremoto),
devido ao acontecimento do terremoto, fiquei muito preocupada a respeito do meu trabalho e com as
notícias dos abalos da radiação. Conseguí fazer a mudança graças a ajuda dos meus país e iniciar a
minha carreira. Apesar da preocupação, não reclamo da minha vida no momento. Fukushima é um lugar
muito conveniente para fazer compras, as cenas rurais são belas. Pretendo ficar aqui por mais de 2 anos
de acordo com os meus planos, porisso quero curtir a minha vida aqui.

Masami Kano (Nihonmatsu shi, Filipinas, feminino)
Após o terremoto muitas pessoas da cidade de Namie vieram refugiar e fui ajudar com as vizinhas para
as atividades voluntárias nos abrigos. Fiquei horrorizada com o terremoto e a radiação. Porém não posso
reclamar muito, porque muitas pessoas perderam suas famílias e casas neste desastre. No momento,
preparo para cozinhar o arroz separadamente: das crianças utilizo o arroz da outra região e para os
adultos o normal, porisso preparo duas panelas de arroz para cada refeição. Tenho impressão que estou
batalhando com o inimigo invisível, a radiação todos os dias. Consigo fazer isso porque tenho a família
que amo e estamos juntas. E também procuro participar em vária atividades e eventos para não ficar
estressada.

Cho Gun( Fukushima shi, China, masculino)
Sou dono de um restaurante chinês no centro da cidade. Não havia passado nem um ano após a
reforma do restaurante quando aconteceu o terremoto. O restaurante ficou no estado caótico, parada de
luz e água não podendo abrir para o funcionamento, fiquei muito chocado e preocupado com o futuro.
Mas graças ao retorno dos antigos fregueses a situação começou a estabilizar. Como nunca fechei o
restaurante e trabalhei firmente, ganhei a confiança da freguesia e isso é um grande tesouro . Muitos
cozinheiros perderam seus empregos em hoteis, devido as consequências do terremoto afetando nas
áreas turísticas. Quero solicitar ao governo para a súbita restauração da situação. Portanto, quero
conviver preciosamente oferecendo um prato delicioso e manter um bom relacionamento com as
pessoas.
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