
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

No.14 

 

 

 

 

  MMiinnii  ggiinnccaannaa  eessppoorrttiivvaa  ddee  iinntteerrccââmmbbiioo  
iinntteerrnnaacciioonnaall…………………………………………………………………………......  

EEnnccoonnttrroo   cc iicc ll íísstt iiccoo   ddee  iinntteerrccââmmbbiioo   eemm  
SSuuzzuukkaa  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

    AAuullaass  ddee  ssuummôô  ..........................................................................................  
PPrrooggrraammaaççããoo  ddee  vveerrããoo  ddoo  ppllaanneettáárriioo........................  
SSeerráá  rreeaalliizzaaddaa  aa  lliimmppeezzaa  vvoolluunnttáárriiaa  ddaass  

pprraaiiaass  ............................................................................................................................  
YYoorroozzuu  SSooddaann  ((  ccoonnssuullttaass  ssoobbrree  ttuuddoo  ))  ppaarraa  

eessttrraannggeeiirrooss..........................................................................................................  
  EEnnttrreegguuee  aa  ddeeccllaarraaççããoo  ddee  rreennddiimmeennttoo  ddee  

22000066  ppaarraa  oo  SSeegguurroo  NNaacciioonnaall  ddee  SSaaúúddee  ....................  
TTooddooss  ooss  vvaalloorreess  ddooss  aauuxxíílliiooss  ppaarraa  

ddeeffiicciieenntteess  ssooffrreerraamm  rreeaajjuussttee  ..……..........................................  
  OO  vvaalloorr  mmeennssaall  ddoo  aauuxxíílliioo  ppaarraa  mmeennoorreess  

ddeeppeennddeenntteess  ffooii  rreeaajjuussttaaddoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  aabbrriill..........    
EE nn vv ii aa rr ee mm oo ss   oo   rr ee qq uu ee rr ii mm ee nn tt oo   pp aa rr aa    

rreedduuççããoo  ddee  2200%%  nnoo  vvaalloorr  ddoo  SSeegguurroo  NNaacciioonnaall  
ddee  SSaaúúddee  ....................................................................................................................    

OO   ss ii ss tt ee mm aa   dd oo   aa uu xx íí ll ii oo   ii nn ff ââ nn cc ii aa   ff oo ii    
aalltteerraaddoo......................................................................................................................  

CCoommuunniiccaaddoo  ddoo  HHookkeenn  CCeenntteerr  ((  CCeennttrroo  ddee    
CCuuiiddaaddoo  ddaa  SSaaúúddee  PPúúbblliiccaa  ))  ……................................................  

LLeett’’ss  ccooookkiinngg  !!    …………..........................................................................  
CCuurrssooss  ddee  jjaappoonnêêss  …………………………............................................  
CCaalleennddáárriioo  ddee  jjuunnhhoo……………………………………....…….............. 

 

 

❀Os artigos deste boletim foram extraídos do
informativo distribuído pela prefeitura de Suzuka
【KOHO SUZUKA】e de outras publicações . 
❀ Os artigos onde eu apareço possuem
intérpretes . 
 

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

 
brasileiros……………………………........... 4.782 
peruanos…………….…...……………..….....1.534 
norte e sul coreanos …………………....……. 691 
chineses … ………………………………......... 686 
filipinos……………………………………….... 446 
outros ……………………………………........1.092 
 

( segundo dados de abril de 2006 ) 
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Cidade vista do observatório . 

O observatório se localiza no 15⁰andar do prédio
da prefeitura , a 60 metros de altura . Como ele
pode ser usado pelos cidadãos  , não deixe de
visitá-lo quando for a prefeitura . 
 
◆ HHoorráárriioo  ddee  ffuunncciioonnaammeennttoo  
■ DDiiaass  ddee  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddaa  pprreeffeeiittuurraa  ::  
 das 8h30 às 17h15 
■ DDiiaass  ddee  ffoollggaa  ddaa  pprreeffeeiittuurraa（sábados , domingos e
feriados）, das 10h00 às 20h00 
※Pedimos a sua compreensão pois, no observatório
existe uma salinha própria para fumar , fora esse 
lugar , é proibido . 
  
✤✤AATTEENNÇÇÃÃOO!!!!  DDeevviiddoo  aa  lliimmppeezzaa  nnoo  OObbsseerrvvaattóórriioo  ee  nnaa
GGaalleerriiaa  ddoo  CCiiddaaddããoo  nnoo  11⁰⁰aannddaarr  ,,  ddiiaa  33  ddee  jjuunnhhoo
((ssaabb))  ,,  eelleess  nnããoo  ppooddeerrããoo  sseerr  uussaaddooss  ..  
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Não gostaria de aproveitar o comecinho do verão para se divertir e fazer um pouco de exercício ? 
Crianças e adultos , venham todos participar !!  
DDAATTAA  ::  18 de junho (dom) , das 10h30 às 15h30 / LLOOCCAALL  :: SHIRITSU TAIIKU KAN , FUKU 
TAIIKUKAN  ( Sub-Ginásio Municipal de Esportes de Suzuka ) . 
AATTRRAAÇÇÕÕEESS  :: corrida de duplas com os pés amarrados ; saltar para pegar pão com a boca , entre outras 
brincadeiras . /  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  :: 60 pessoas aproximadamente  
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: ¥ 500 ( incluso almoço , chá e seguro contra acidentes )  
LLEEVVAARR  :: sapato para usar dentro do ginásio (tênis) , toalha , etc . 
IINNCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Até dia 9 de junho , vá ao escritório da Associação de Amizade Internacional de Suzuka 
levando o valor da taxa de participação . 
 

≪≪  IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  KKYYOOKKAAII    ((  AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  
338822--00772244≫≫                        ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  

  
 

  

    
  

 
DDAATTAA:: 18 de junho (dom) , à partir das 8h10 ( será realizado mesmo que chova ) 
LLOOCCAALL  :: em frente ao estacionamento da Segunda Dependência da prefeitura 
PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  ::  SUZUKA SHI SAIKURINGU KYOKAI ( Associação de Ciclismo de Suzuka ) 
PPEERRCCUURRSSOOSS  ::  
✤✤ PPEERRCCUURRSSOO  AA  ((4455  kkmm))：：Segunda Dependência  →  KAWADA →JIYU GA OKA DANCHI→ 
OOKUBO,TSUBAKI ICHINOMIYA,YAMAMOTO →  TSUBAKI JINJA (templo) →  TSUBAKI 
ICHINOMIYA →IDAGAWA →Hospital KAISEI (almoço)→ Centro Social de KOU ( arrancar batatas ) 
✤✤PPEERRCCUURRSSOO  BB  ((2200  kkmm))：：  Segunda Dependência→ Ciclovia KIDABASHI→ Margens do rio Suzuka
→ Hospital KAISEI (almoço) →Centro Social de KOU ( arrancar batatas ) 
✤✤PPEERRCCUURRSSOO  CC  ( só para quem vai arrancar batatas ) 

Estacionamento do Centro Social de KOU ( chegar às 12h45 e ir até a recepção .) 
 Para os participantes de todos os percursos , a cerimônia de encerramento será no Centro Social de 

KOU , e na hora de ir embora , iremos todos até o estacionamento da Segunda Dependência , e as 
batatas serão levadas de carro . 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: ¥ 1.000 (crianças com idade correspondente ao curso primário ou menores 
pagam ¥ 700 ) 

 Nesse valor estão inclusos o ingresso para ir arrancar batatas e o seguro contra acidentes , pedimos 
aos participantes a gentileza de providenciarem o seu próprio almoço . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Até dia 12 de junho (seg) , preencha a ficha de inscrição , e junto com a taxa de 
inscrição leve até um dos locais abaixo : 
-  TTSSUUJJIIOOKKAA  CCIIRRCCLLEE ( Naka ASAHI GA OKA 2-7-40  383-6035 ) ; -  RRIINN  RRIINN  KKEENN  SSAANN ( Mikkaichi 
Minami 1-5-22 367-3191 ) ; - SSUUPPOOTTSSUU  KKAA ( Divisão de Esportes ) 

 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSUUPPOOTTSSUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  EEssppoorrtteess  ))  338822--99002299≫≫  

  ssuuppoottssuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
  
  
   
   
  

DDEESSTTIINNAADDOO  ÀÀ  :: estudantes primários e ginasiais  
DDAATTAA  ::  todos os sábados do período de 24 de junho à 26 de agosto , das 14h00 às 16h00 ( total de 10 
aulas ) 
LLOOCCAALL  ：：SHI BUDOU KAN DAI 5 DOUJOU ( Ginásio de Artes Marcias de Suzuka , no 5⁰espaço para 
treino )  /  VVAALLOORR  :: ¥ 3.000 ( incluso o seguro para prática esportivas ) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Até dia 22 de junho , vá ao SHI BUDOU KAN  (Ginásio de Artes Marciais) levando o 
valor das aulas . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  BBUUDDOOUU  KKAANN  ((GGiinnáássiioo  ddee  AArrtteess  MMaarrcciiaaiiss))  338888--00662222≫≫  

MMMIIINNNIII   GGGIIINNNCCCAAANNNAAA   EEESSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRCCCÂÂÂMMMBBBIIIOOO   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   
（（国国際際交交流流ミミニニ運運動動会会）） 

EEENNNCCCOOONNNTTTRRROOO   CCCIIICCCLLLÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRCCCÂÂÂMMMBBBIIIOOO   EEEMMM   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   
（（鈴鈴鹿鹿市市ササイイククリリンンググ交交流流会会））  

AAAUUULLLAAASSS   DDDEEE   SSSUUUMMMÔÔÔ   
（（相相撲撲教教室室））  
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DDAATTAA  :: de 24 de junho (sab) à 22 de setembro (sex) , às 10h30 , 13h30 e 15h00 . 
LLOOCCAALL  :: BUNKA KAIKAN ( Salão Cultural ) 
PPRROOGGRRAAMMAASS  ::  

VVOOCCÊÊ  ÉÉ  OO  AASSTTRROONNAAUUTTAA  DDOO  FFUUTTUURROO    
  Programa feito pelo sr. Mouri , que mistura imagens reais da NASA . Nele , você irá ao espaço , e com 
o motor de propulsão à jato , entrará na órbita da Terra . 

CCOONNSSTTEELLAAÇÇÕÕEESS  DDEE  VVEERRÃÃOO  ((  LLiirraa  ,,  ÁÁgguuiiaa  ,,  CCiissnnee  ,,  EEssccoorrppiiããoo  ,,  SSaaggiittáárriioo  eennttrree  oouuttrraass  ))  
VVAAGGAASS  :: 180 pessoas por sessão             IINNGGRREESSSSOO  :: gratuíto 

 De 17 (sab) à 23 (sex) de junho , não haverá exibição devido a troca de programação . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  BBUUNNKKAA  KKAAIIKKAANN  ((  SSaallããoo  CCuullttuurraall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  338822--88111111≫≫  

  bbuunnkkaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
 

  
  
  
  
  
  

DDAATTAA  ::  10 de junho (sab) , das 08h00 às 10h00 ( horário de encontro : 08h00 . Será realizado mesmo se 
chover pouco ) 
LLOOCCAAIISS  :: Porto Pesqueiro de Chiyozaki ( o parque Yamanaka , será o ponto principal ) ; frente do Posto 
de Informações Turísticas de Chiyozaki e Segundo Salão de Reuniões de Haranaga . 
PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  ::  WAKAMATSU KAIGAN DORI BIKA BORANTIA SUISHIN IINKAI (Comitê 
Voluntário de Patrocínio de Beleza na Avenida Praiana de Wakamatsu ) 

 O comitê providenciará luvas , saco de lixo , seguro contra acidentes e bebida (chá) . 
 Para maiores informações , ligue para o sr. Matsumoto Masakichi 385-2545 , representante do 

comitê . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  WWAAKKAAMMAATTSSUU  CCHHIIKKUU  SSHHIIMMIINN  CCEENNTTEERR    ((  CCeennttrroo  CCíívviiccoo  RReeggiioonnaall  ddee  WWaakkaammaattssuu  ))  

338855--00220000≫≫  
  
  
  

 
Agora os estrangeiros residentes em Suzuka tem um espaço para conversarem e juntos tentarem  

resolver os seus problemas . Vamos conversar de uma maneira descontraida sobre os nossos problemas 
e dúvidas ! 
DDAATTAA  ::  11 de junho (dom) , das 14h00 às 16h00 /  DDEESSTTIINNAADDOO  ÀÀ  :: estrangeiros residentes ( não é 
necessário falar japonês )  / PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  :: cerca de 20 pessoas  /  TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: 
gratuíta / LLOOCCAALL  :: Escritório da Associação de Amizade Internacional de Suzuka , no prédio da 
estação Kintetsu Suzuka shi , 3⁰andar. 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Até 9 de junho (sex) , se inscreva ligando ou mandando e-mail para a Associação . Para 
quem optar por e-mail , como título da mensagem coloque「YOROZU」e nos informe seu nome , 
endereço , telefone e nacionalidade .  

≪≪  IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  KKYYOOKKAAII    ((  AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  
338822--00772244≫≫                        ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  

  
 
   

 

 
Para os inscritos no Seguro Nacional de Saúde que ainda não entregaram a declaração de renda ou 

de impostos , ou que por ainda não terem feito o reajuste de final de ano etc , estão com o valor de renda 
desconhecido , será enviada a “ Declaração de Rendimentos de 2006 ” . Até o dia 9 de junho (sex) 
entregue-a em qualquer Centro Cívico Regional ou na Divisão de Seguro Saúde e Pensão . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo))  338822--77660055≫≫        

  hhookkeennnneennkkiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   VVVEEERRRÃÃÃOOO   DDDOOO   PPPLLLAAANNNEEETTTÁÁÁRRRIIIOOO   
（（ププララネネタタリリウウムム夏夏番番組組））  

SSSEEERRRÁÁÁ   RRREEEAAALLLIIIZZZAAADDDAAA   AAA   LLLIIIMMMPPPEEEZZZAAA   VVVOOOLLLUUUNNNTTTÁÁÁRRRIIIAAA   DDDAAASSS   PPPRRRAAAIIIAAASSS   
((海海岸岸のの清清掃掃ボボラランンテティィアアをを行行いいまますす))  

））  

YYYOOORRROOOZZZUUU   SSSOOODDDAAANNN      (((    CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAASSS   SSSOOOBBBRRREEE   TTTUUUDDDOOO   )))    PPPAAARRRAAA   EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRROOOSSS   
（（外外国国人人ののたためめののよよろろずず相相談談））  

））  

EEENNNTTTRRREEEGGGUUUEEE   AAA   DDDEEECCCLLLAAARRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   RRREEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   222000000666   PPPAAARRRAAA   OOO   SSSEEEGGGUUURRROOO   
NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE      

（（  国国民民健健康康保保険険ののたためめのの平平成成 1188 年年度度所所得得申申告告書書をを提提出出ししててくくだだささいい  ））  
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À partir de abril de 2006 , os valores dos auxílios sofreram reajuste conforme indicado abaixo :  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHOOGGAAII  FFUUKKUUSSHHII  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall  aaooss  DDeeffiicciieenntteess  ))  
338822--77662266≫≫          sshhooggaaiiffuukkuusshhii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ Não houve alteração no valor para 2⁰e 3⁰ filho . 
※ O reajuste no auxílio começará a ser aplicado em abril de 2006 , mas será pago somente a partir do 

mês de agosto .  
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKOOSSOODDAATTEE  SSHHIIEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  IInnffaannttiill  ))  338822--77666611≫≫        

    kkoossooddaatteesshhiieenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
 
 
 
 
 
 
 
 

Para as famílias inscritas no Seguro Nacional de Saúde , que no ano anterior tiveram rendimento 
inferior ao estipulado , existem casos em que se é possível obter 20% de redução no valor do seguro . 
  Para as famílias que podem conseguir a redução , será enviado o “ Requerimento para Redução de 
20%” . Ele deve ser preenchido e entregue dentro do prazo determinado à Divisão de Seguro Saúde e 
Pensão ou em qualquer Centro Cívico Regional . ATENÇÃO !! , pois passado o período para o 
requerimento , poderá não ser mais possível receber a redução . 
  As famílias que ainda não apresentaram a declaração de rendimento não poderão receber a redução , 
por tanto antes de mais nada entregue a “Declaração de Renda de 2006 para o Seguro Nacional de 
Saúde” . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo))  338822--77660055≫≫          

  hhookkeennnneennkkiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
 

TOKUBETSU JIDO FUYO TEATE 
( Auxílio para Menores Dependentes Especiais ) 
 

11⁰⁰ggrraauu：：¥ 59.000 ⇒ ¥ 57.500 ( valor mensal ) 
22⁰⁰ggrraauu：： ¥ 33.900 ⇒ ¥ 33.800 ( valor mensal ) 

TOKUBETSU SHOGAI SHA TEATE 
( Auxílio aos Deficientes Especiais ) 

 
¥ 26.520 ⇒ ¥ 26.440 ( valor mensal ) 

SHOGAIJI FUKUSHI TEATE 
( Auxílio de Assistência Social para Crianças 

Deficientes ) 
 

¥ 14.430 ⇒ ¥ 14.380 ( valor mensal ) 
 

FUKUSHI TEATE 
( Auxílio de Assistência Social ) 

 
 

¥ 14.430 ⇒ ¥ 14.380 ( valor mensal ) 
 

【antes do reajuste】 

Pagamento Total    ¥41.880 

Pagamento Parcial ¥ 41.870 à ¥ 49.880 

【depois do reajuste】 

Pagamento Total    ¥41.720 

Pagamento Parcial ¥ 41.710 à ¥ 49.850 

TTTOOODDDOOOSSS   OOOSSS   VVVAAALLLOOORRREEESSS   DDDOOOSSS   AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOOSSS   PPPAAARRRAAA   DDDEEEFFFIIICCCIIIEEENNNTTTEEESSS   SSSOOOFFFRRREEERRRAAAMMM   
RRREEEAAAJJJUUUSSSTTTEEE      

（（障障害害にによよるる各各種種手手当当のの額額がが改改定定さされれままししたた））  

OOO   VVVAAALLLOOORRR   MMMEEENNNSSSAAALLL   DDDOOO   AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOO   PPPAAARRRAAA   MMMEEENNNOOORRREEESSS   DDDEEEPPPEEENNNDDDEEENNNTTTEEESSS   FFFOOOIII   
RRREEEAAAJJJUUUSSSTTTAAADDDOOO   AAA   PPPAAARRRTTTIIIRRR   DDDEEE   AAABBBRRRIIILLL   

（４月から児童扶養手当の月額が改定されました） 

EEENNNVVVIIIAAARRREEEMMMOOOSSS   OOO   RRREEEQQQUUUEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   PPPAAARRRAAA   RRREEEDDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   222000%%%   NNNOOO   VVVAAALLLOOORRR   DDDOOO  
SSSEEEGGGUUURRROOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   

（（国国民民健健康康保保険険税税 22 割割軽軽減減申申請請書書をを送送付付ししまますす））  
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 À partir de 1⁰de abril de 2006 , uma parte do sistema do Auxílio Infância foi alterado . Além da 
alteração na idade , houve também um aumento no valor de renda anual mínima para 
recebimento do auxílio . 
  Para as famílias que tem crianças em idade de receber o auxílio , enviamos no dia 22 de maio 
(seg) o aviso de requerimento . Confirme os documentos necessários para se fazer o requerimento . 
Se por acaso o aviso de requerimento não chegou até você , comunique a Divisão de Assistência 
Infantil . 
 
►►IIddaaddee  ppaarraa  oo  rreecceebbiimmeennttoo  ddoo  aauuxxíílliioo  
AAnntteess  ddaa  aalltteerraaççããoo  ::  crianças com idade equivalente a antes do término da 3ªsérie primária ( 9 
anos completos até final de março) 
DDeeppooiiss  ddaa  aalltteerraaççããoo  ::  crianças com idade equivalente a antes do término do curso primário ( 12 
anos completos até o final de março ) 
►►VVaalloorr  ddoo  aauuxxíílliioo  
11⁰⁰  ee    22⁰⁰  ffiillhhoo  :: ¥ 5.000  
33⁰⁰  ffiillhhoo  eemm  ddiiaannttee  :: ¥ 10.000 
 
►►TTaabbeellaa  ccoomm  ooss  vvaalloorreess  ddee  rreennddiimmeennttoo  mmíínniimmooss  
 

Inscritos no Sistema Nacional de 
Pensão 

Inscritos no Sistema de Pensão 
Social 

 

Antes da 
alteração 

Depois da 
alteração 

Antes da 
alteração 

Depois da 
alteração 

0 3.010.000 4.600.000 4.600.000 5.320.000 

1 3.390.000 4.980.000 4.980.000 5.700.000 

2 3.770.000 5.360.000 5.360.000 6.080.000 

3 4.150.000 5.740.000 5.740.000 6.460.000 

4 4.530.000 6.120.000 6.120.000 6.840.000 

N
úm

ero de dependentes 5 4.910.000 6.500.000 6.500.000 7.220.000 

 
►►EEnnttrreeggaa  ddooss  ddooccuummeennttooss  
 Na Divisão de Assistência Infantil ( no balcão n⁰4 , no 1⁰andar da prefeitura ) ou em qualquer 
Centro Cívico Regional . 
✤Funcionários públicos deverão solicitar o auxílio no local onde trabalham . 
✤Para as pessoas que ultrapassarem o valor mínimo de rendimento o auxílio não será pago . 
✤ATENÇÃO !! , pois para as pessoas que fizerem o requerimento até 30 de setembro de 2006 , o 
auxílio será pago retroativamente contando à partir do mês de abril de 2006 . Já pra que fez o 
requerimento depois de outubro , passará a receber o auxílio no mês seguinte ao requerimento . 
Há casos em que para pessoas que fizeram a notificação de endereço , o mês para pagamento do 
auxílio pode diferir do mês da mudança . 
✤Para quem mora separado dos filhos e recebe o auxílio de prefeitura de outra cidade , favor 
consultá-las. 
✤As pessoas de nacionalidade estrangeira devem apresentar o cartão de registro de estrangeiro . 
  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKOOSSOODDAATTEE  SSHHIIEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  IInnffaannttiill  ))  338822--77666611≫≫        

    kkoossooddaatteesshhiieenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
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（児童手当法が改正されました） 
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CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDOO  HHOOKKEENN  CCEENNTTEERR  ((CCEENNTTRROO  DDEE  CCUUIIDDAADDOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  ))  
((保保健健セセンンタターーかかららののおお知知ららせせ)) 

  
 

 

 

 

 

※ Para maiores informações , entre em contato por telefone . 
※※  As inscrições para os exames devem ser feitas por telefone à Divisão de Saúde Pública ( de 

segunda à sexta , das 8h30 às 17h15 )  
  

Exame / Público 
alvo Data Local Vagas Valor Inscrições 

9 de junho (sex) e 7 de julho (sex) 
Das 9h00 às 11h00 Hoken Center 40 para 

cada dia ¥1.000 Abertas Câncer de estômago 
Pessoas acima 

de 40 anos ※ Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez , não poderão se submeter ao exame . 
※ À partir das 21h00 do dia anterior , por favor faça jejum absoluto e não fume . 

10 de julho (seg) , das 9h30 às 
11h00 e das 13h00 às 15h00 Hoken Center Manhã : 50 

Tarde : 50 ¥1.800 Abertas 
Câncer de mama 

（ultrassonografia） 
Mulheres com 

 mais de 20 anos ※ Traga toalha de banho. 
21 de julho (sex) , das 9h30 às 
11h00 e das 13h00 às 15h00 Hoken Center Manhã : 50 

Tarde : 50 ¥2.800 Abertas 

Câncer de mama 
（mamografia） 

Mulheres com 
mais de 40 anos 

※ Traga toalha de banho. 
※ A mamografia é uma radiografia especial para os seios . Ela é tirada da região que abrange dos seios 
até as axilas , por isso pedimos que não usem desodorantes , talcos , etc . 
※ Não poderão se submeter ao exame : mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez ; pessoas com 
marca-passo , próteses no seio ou tórax ; ou pessoas que fizeram o exame de radiografia ou 
ultrassonografia nesse ano fiscal . 

12 de junho (seg) ,10 (seg) e 21 
(sex) de julho , das 13h00 às 

14h30 
Hoken Center 100 para 

cada dia ¥900 Abertas Câncer de cólo de 
útero 

Mulheres com 
mais de 20 anos ※ Mulheres menstruadas não poderão se submeter ao exame .  

※ Evite relações sexuais ou lavagens no dia anterior ao exame . 
  
  
  
 
 
 
  ❒VVaacciinnaaççããoo  PPrreevveennttiivvaa  ccoonnttrraa  PPoolliioommeelliittee  

A vacinação contra poliomelite é recomendada no período da primavera ( maio e junho ) . Em toda a 
cidade vai estar sendo feita a vacinação individual .Verifique se não esqueceu de dar a vacina em seu 
filho , e se ainda não o vacinou , leve a Caderneta Materno Infantil , Caderneta do Seguro Saúde e 
questionário para vacinação preeenchido a qualquer hospital ou clínica da cidade . Se não tiver o 
questionário para vacinação em mãos , vá até qualquer Centro Cívico Regional ou na Divisão de 
Assistência Infantil munido da Caderneta Materno Infantil buscar o seu . Para as pessoas nascidas 
entre 1975 à 1977 , sabe-se que esse foi o período em que a vacinação contra poliomelite teve a taxa de 
anticorpos mais baixa , por isso , os pais que forem levar os seus filhos pra vacinar , não esqueçam de 
perguntar ao médico a respeito . 
IIddaaddee  ppaarraa  vvaacciinnaaççããoo  :: de 3 à 90 meses incompletos 
 
❒❒EEnncceeffaalliittee  JJaappoonneessaa  
Com relação a vacinação contra encefalite japonesa , consulte o seu médico . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKEENNKKOO  ZZUUKKUURRII  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSaaúúddee  PPúúbblliiccaa  ))  338822--22225522≫≫          

  kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
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Curso Horário Local Contato 

AIUEO 

( sábado)  
das 18h00 às 19h30 
※ estamos procurando 

voluntários para ministrar aulas 
de japonês 

KAWANO KOUMIN KAN 
( centro social de Kawano ), em 

Kouda cho 
 

Etsuko Fukumoto 
( japonesa) 

369-2377 

Curso de 
japonês 

Sakurajima 

 (quarta)  
das 19h30 às 21h00 
※ estamos procurando 

voluntários para ministrar aulas 
de japonês 

SAKURAJIMA  DANCHI 
SHUKAISHO ( sala de reuniões 
do conj.habitacional Sakurajima ) , 

em Sakurajima cho 

Hatsumi Toma 
(brasileira)  

384-2649 
* após às 19h00. 

SOS 
NIHONGO 

 (domingo) 
das 15h00 às 17h00 

KITA TOMIYA SHUKAISHO 
( sala de reuniões norte de Tomiya ) , 
dentro do conj. Habitacional 

Akira Shibakura 
(brasileiro) 

384-5246 

SIFA 
(terça)  

das 19h30 às 21h00 
※ mudou o dia das aulas. 

SUZUKA KOKUSAI KORYU 
KYOKAI ( Associação de Amizade 

Internacional de Suzuka ), no 
prédio da estação Kintetsu 

Suzuka shi , 3o.andar 

Escritório 
383-0724 

( em japonês e 
português ) 

 

✤ Para saber os dias das aulas , veja o calendário da última página ; 
☆ Para se inscrever no curso desejado basta ir diretamente ou ligar antecipadamente ;  
☆ O valor das aulas é de ¥ 250 cada , exceto nos cursos abaixo : 

 SSOOSS : aulas gratuítas , material didático é cobrado a parte ; 
   SSIIFFAA : cada aula sai por ¥300 , o material didático está incluso nesse valor . 
 

 

 

JAGARIKO : salgadinho de batata , em vários sabores
vendido em qualquer supermercado .  

SSaallaaddaa  ddee  bbaattaattaa  ddee  ＪＪＡＡＧＧＡＡＲＲＩＩＫＫＯＯ  

IIInnngggrrreeedddiiieeennnttteeesss   :::    
- 1 caixinha de Jagariko （pode ser no sabor salada ou queijo） 
- Um pouco de água quente （em ínicio de fervura） 

MMMooodddooo   dddeee   PPPrrreeepppaaarrrooo   :::    
① Coloque o Jagariko em uma tigela junto com a água quente . 
② Espere 1 minuto aproximadamente , e quando o Jakariko estiver macio ,

amasse-o com uma colher . 
③ Quando ficar em consistência homogênea , colocar em um prato e servir .  



 
 

  DDOOMMIINNGGOO  SSEEGGUUNNDDAA  TTEERRÇÇAA  QQUUAARRTTAA  QQUUIINNTTAA  SSEEXXTTAA  SSÁÁBBAADDOO  

 

   
１１  
 

２２ ３３  
★ AIUEO 
 

４４  
★ SSOOSS  NNIIHHOONNGGOO 

５５  

  

６６  
★ Curso de japonês SIFA  

７７  
★Curso de japonês Sakurajima 

８８  
  

９９  
●●  exame de câncer de estômago
⑥  
 

１１００  
★ AIUEO 
● Limpeza voluntária das praias 
③ 
 

１１１１  
★ SSOOSS  NNIIHHOONNGGOO 
● YOROZU SODAN (consultas 
sobre tudo para estrangeiros ③ 
 
 

１１２２  
●●  exame de câncer de colo de 
útero ⑥  

  

１１３３  
★ Curso de japonês SIFA    

１１４４  
★Curso de japonês Sakurajima 

１１５５  
  

１１６６  
●●  Consultas com despachantes  

１１７７  
★ AIUEO 

 

１１８８  
★ SSOOSS  NNIIHHOONNGGOO 
● Mini gincana esportiva ② 
● Encontro Ciclistico de 
Intercâmbio em Suzuka ② 
 

１１９９  
  

２２００  
★ Curso de japonês SIFA    

２２１１  
★Curso de japonês Sakurajima 

 

２２２２  
  

２２３３  
  

２２４４  
★ AIUEO 
 

２２５５  
★ SSOOSS  NNIIHHOONNGGOO 
 

２２６６  

  

２２７７  
★ Curso de japonês SIFA    

  

２２８８  
★Curso de japonês Sakurajima 

 

２２９９  
  

３３００  

  

 

 
 

  
eeddiiççããoo  ee  ppuubblliiccaaççããoo  ::  

SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI 
(Associação de Amizade 

 Internacional de Suzuka )
〒513-0801  
Suzuka shi Kambe 1-1-1 
Tel ：059-383-0724   
Fax：059-383-0639 
http://www.sifa.suzuka.mie.jp 
E-mail：sifa@mecha.ne.jp 
 

★  Estamos esperando suas 
sugestões e comentários a respeito 
deste boletim . Pode ser em 
português , inglês , espanhol ou 
japonês . Por fax , e-mail ou 
telefone . 
★ Ao se desfazer deste boletim , 
jogue-o como lixo reciclável. 
( assim como as revistas ). 
 

  

OOlláá  ppeessssooaall  !!CCoommeeççoouu  aa  ééppooccaa  ddaass
cchhuuvvaass  ee  ooss  lluuggaarreess  ppaarraa  ppaasssseeaarr
vvããoo  ffiiccaannddoo  rreessttrriittooss  nnéé  ??  QQuuee  ttaall
aapprroovveeiittaarr  ooss  eevveennttooss  qquuee  vvããoo
aaccoonntteecceerr  eessssee  mmêêss  nnaa  cciiddaaddee  ddee
SSuuzzuukkaa  pprraa  ssee  ddiivveerrttiirr  ??
AApprroovveeiitteemm  bbeemm  ee  aattéé  oo  mmêêss  qquuee
vveemm  ……    UUmm  aabbrraaççoo  !!  

  
CCrriissttiinnaa  OOgguurraa  

Boletim Mensal Suzuka 

⑧ 

※ Os números dentro do 〇 indicam a página onde o artigo se encontra . 
※ O horário e local de cada classe de japonês você encontra na página 7 . 

CCOONNSSUULLTTAASS  PPAARRAA  EESSTTRRAANNGGEEIIRROOSS  MMIINNIISSTTRRAADDAASS  PPOORR  DDEESSPPAACCHHAANNTTEESS  
（（行行政政書書士士にによよるる外外国国人人ののたためめのの相相談談））  

  
DDaattaa  ddaa  ccoonnssuullttaa  ⇒⇒ 16 de junho (sex), das 10h00 às 15h00  
LLooccaall  ⇒⇒ 12⁰ andar da Prefeitura Municipal  
CCoonntteeúúddoo  ddaass  ccoonnssuullttaass  ⇒⇒   assuntos relacionados a vistos , casamento
internacional , naturalização , etc . 
TTeemmppoo  ddee  ccoonnssuullttaa  ⇒⇒  40 minutos por pessoas ( é necessário reserva por telefone
junto a Divisão de Consulta Pública ) 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))  
338822--88669988≫≫    sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 


