
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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   Consultas em vários idiomas……………..... 
 Os acidentes de trânsito com morte estão

aumentado………………………………….…… 
 36⁰Curso de Culinária Internacional

～culinária japonesa～………………………….. 
  Museu vivo nas férias da criançada……….. 
  Workshop 「Novo jogo do comércio」…….. 
   Abertas vagas nos jardins de infância……. 
   Apresentação da situação de renda  para o 

auxílio para menores dependentes especiais , 
etc…………………………………………………... 

   Será realizado o exame de câncer de mama 
   Hospital de brinquedos……………………... 
 Não se esqueça de informar sua situação 

atual ao auxílio para menores dependentes … 
  Vamos respeitar as regras para o uso dos 

fogos de artifício……………………………….… 
   Cursos de japonês…………………………….. 
As transmissões televisivas analógicas

acabarão …………………………………………… 
 Comunicado do Hoken Center ( Centro de 

Saúde Pública )……………………………………. 
  Calendário de Agosto …………………………. 

 

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

 
brasileiros……………………………........... 4.691 
peruanos…………….…...……………..…....   1.543 
chineses …... ……………………………......... 756 
norte e sul coreanos …………………....……. 685
filipinos……………………………………….... 456 
outros …………………………………….......1.100 
 

( segundo dados de junho de 2006 ) 

❀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 . 
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MAR No.16 

Foi realizada no dia
18 de junho (dom), no
Ginásio Municipal de
Suzuka , com o
patrocínio do Grupo
de Voluntários da
SIFA , a Mini Gincana
Esportiva . 70 pessoas
de 5 nacionalidades
diferentes ( Brasil ,
Autrália , Tailândia ,
Itália e Japão )
competiram . 

A gincana teve
brincadeiras como :
corrida de duplas com
os pés amarrados ;
pegar pães com a
boca ; derrubar placas
com bola ; bolas na
cesta ; estourar bexiga
com os pés ; etc….
Adultos e crianças se
divertiram muito . 

ポルトガル語版 
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A Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie (MIEF) , realizará consultas sobre o cotidiano 
para estrangeiros em vários idiomas . Se você não fala japonês , aproveite  . 
 
【【  CCOONNSSUULLTTAASS  PPEESSSSOOAALLMMEENNTTEE  】】   
  

  PPoorrttuugguuêêss  ,,  EEssppaannhhooll  ,,  IInnggllêêss  ee  CChhiinnêêss  
De segunda à sexta , das 9h00 às 17h00 ( com exceção dos sábados , domingos e feriados ) 
※ As consultas em chinês , somente às sextas-feiras serão das 9h00 às 11h30. 

  TTaaggaalloo  
Toda 2ª terça-feira do mês , das 9h00 às 12h00 . 

  TTaaiillaannddêêss  
Toda 2ª quinta-feira do mês , das 9h00 às 12h00 . 

  IInnddoonnééssiioo  
Toda 2ª segunda-feira do mês , das 13h00 às 16h00 . 
LLOOCCAALL  ::  As consultas , em qualquer idioma serão realizadas na Fundação de Intercâmbio 
Internacional de Mie (MIEF) , que fica em : TSU SHI HADOKORO CHO 700 UST TSU 3⁰andar , 
dentro do MIE KENMIN KOURYU CENTER (Centro de Intercâmbio dos Cidadãos de Mie) . 
 
【【  CCOONNSSUULLTTAASS  PPOORR  TTEELLEEFFOONNEE  】】  005599--222233--55000066    
  

 Português , Espanhol , Inglês e Chinês 
 De segunda à sexta , das 9h00 às 17h00 ( com exceção dos sábados , domingos e feriados )  
※ As consultas em chinês, somente às sextas-feiras serão das 9h00 às 11h30. 

 Tagalo , Tailandês e Indonésio 
 As ligações serão recebidas em japonês , e depois a pessoa que fala o idioma que você deseja , entrará 
em contato . 
※ Para maiores informações : Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie ( MIEF )  

059-223-5006   http://www.mief.or.jp/  へ 
  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))  338822--99005588≫≫  

  sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  

Até 20 de junho deste ano , foram registrados na cidade de Suzuka , 8 mortes decorrentes de 7 
acidentes de trânsito ( 2 a mais que o ano anterior ) . No ano passado foram registradas 6 mortes ( em 6 
acidentes ) , esse aumento de acidentes com mortes , é preocupante . 

Uma das características dos acidentes que acontecem ultimamente é que , a maioria acontece de 
manhã , quando os motoristas estão indo para o trabalho , em vias com boa visibilidade , e com colisões 
frontais , ou o famoso “encontrão” nas regiões próximas as plantações . Um segundo de distração pode 
resultar acidentes trágicos . 

Ainda há vários outros acidentes que acontecem por :  dirigir bêbado ou usando o celular , não usar 
o cinto de segurança , e por que motoristas não respeitam as regras de trânsito . 

Se cada cidadão pôr em prática o respeito as regras de trânsito , muitas dessas tragédias poderão  
ser evitadas . 

  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  BBOOSSAAII  AANNZZEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurraannççaa  ee  PPrreevveennççããoo  ddee  CCaallaammiiddaaddeess  ))  
338822--99002222≫≫                                                bboossaaiiaannzzeenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  

 
   

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAASSS   EEEMMM   VVVÁÁÁRRRIIIOOOSSS   IIIDDDIIIOOOMMMAAASSS   
（（多多言言語語相相談談をを行行いいまますす）） 

OOOSSS   AAACCCIIIDDDEEENNNTTTEEESSS   DDDEEE   TTTRRRÂÂÂNNNSSSIIITTTOOO   CCCOOOMMM   MMMOOORRRTTTEEE   EEESSSTTTÃÃÃOOO   AAAUUUMMMEEENNNTTTAAANNNDDDOOO   
（（交交通通死死亡亡事事故故がが増増加加ししてていいまますす）） 
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Que tal aprender a fazer uma gostosa comidinha caseira japonesa ? 
DDAATTAA  :: 3 de setembro (dom) , das 10h00 às 14h00. 
LLOOCCAALL  ::  BUNKA KAIKAN CHORI SHITSU ( Salão Cultural , Sala para Culinária ) 
PPAARRAA  :: estrangeiros 
VVAAGGAASS  :: para 30 pessoas ( por ordem de inscrição ) 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: associados : ¥1.200 ／ não associados : ¥1.500（voluntários não são  
considerados associados） 
FFOORRMMAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  :: Até dia 28 de agosto (seg) , se inscreva ligando diretamente para a 
Associação . 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  KKYYOOKKAAII  ((  AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  
338833--00772244≫≫                                                ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  

 
 

 
 

 
 
 

   

   

Serão realizados divertidos cursos do tipo “aprenda fazendo” e visitas na companhia de guias . Não só 
estudantes primários , mas também estudantes ginasiais , colegiais e adultos serão muito bem vindos . 
DDAATTAA  :: De 21 de julho (sex) à 31 de agosto (qui) 
※ As segundas-feiras e na 3ª terça-feira , o museu se encontra fechado . 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  ::  É necessário o pagamento do material do curso escolhido . 
※ Durante esse período , aos domingos , as visitas às exposições permanente e de planejamento são 
gratuítas ( há também o tour com os guias ) . 
※ Para maiores informações veja os panfletos ( nas escolas primárias , no museu e nos Centros 
Cívicos Regionais ) , home page , ou então pessoalmente no Museu Municipal de Arqueologia . 
 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKOOKKOO  HHAAKKUUBBUUTTSSUU  KKAANN  ((  MMuusseeuu  MMuunniicciippaall  ddee  AArrqquueeoollooggiiaa  )) 337744--11999944≫≫                          

  kkookkoohhaakkuubbuuttssuukkaann@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp                            hhttttpp::////wwwwww..eedduu..cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp//mmuusseeuumm//  
  
  

  
 

 
 

            
 
 

PPAARRAA  :: pessoas com mais de 6 anos de idade ( crianças que cursam até o 4⁰ano do primário , devem vir 
acompanhados de um responsável )  

DDAATTAA  :: 27 de agosto (dom), à partir das 13h30  
LLOOCCAALL  ::   Jefuri Suzuka 
CCOONNTTEEÚÚDDOO  :: Um workshop para se entender a influência do comércio na vida das pessoas , para isso 
usará as experiências pessoais de cada participante. 
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  ::  40 pessoas ( por ordem de inscrições ) 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: gratuíta 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Até 18 de agosto (sex) , se inscreva por telefone , fax (  383-0639 ) ou e-mail para a 
Associação . 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  KKYYOOKKAAII  ((  AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  
338833--00772244≫≫                                                ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  

   

333666⁰⁰⁰CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   CCCUUULLLIIINNNÁÁÁRRRIIIAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   ～～～CCCUUULLLIIINNNÁÁÁRRRIIIAAA   JJJAAAPPPOOONNNEEESSSAAA～～～    
（（第第 3366 回回国国際際理理解解料料理理講講座座～～日日本本料料理理～～）） 

MMMUUUSSSEEEUUU   VVVIIIVVVOOO   NNNAAASSS   FFFÉÉÉRRRIIIAAASSS   DDDEEE   VVVEEERRRÃÃÃOOO   DDDAAA   CCCRRRIIIAAANNNÇÇÇAAADDDAAA   
（（夏夏休休みみ子子どどもも体体験験博博物物館館）） 

WWWOOORRRKKKSSSHHHOOOPPP   「「「NNNOOOVVVOOO   JJJOOOGGGOOO   DDDOOO   CCCOOOMMMÉÉÉRRRCCCIIIOOO   」」」    
（（ワワーーククシショョッッププ講講座座「「新新・・貿貿易易ゲゲーームム」」）） 
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【【VVAAGGAASS  PPAARRAA  22000077  NNOOSS  JJAARRDDIINNSS  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAAIISS】】  
  

PPAARRAA  ::  
CCrriiaannççaass  ddee  44  aannooss  :: residentes na cidade , e nascidas de 2 de abril de 2002 à 1⁰de abril de 2003. 
CCrriiaannççaass  ddee  55  aannooss  :: residentes na cidade , e nascidas de 2 de abril de 2001 à 1⁰de abril de 2002. 

VVAAGGAASS  ::  
CCrriiaannççaass  ddee  44  aannooss  :: há vagas em 8 jardins de infância : KOU , KASADO , SHIROKO , 

ASAHIGAOKA , INOU , IINO ,TAMAGAKI e KAMBE . Em ASAHIGAOKA há 70 vagas , e no restante 
há 35 vagas em cada jardim da infância . ( havendo muita procura , as vagas serão sorteadas )  

CCrriiaannççaass  ddee  55  aannooss  :: em todas os 23 jardins de infância municipais há vagas. Há vagas para todas as 
crianças . ( se menos de 15 crianças forem inscritas , a classe para essas crianças não existirá nesse ano 
letivo . Entretanto , nas regiões com poucas crianças , se tendo aproximadamente 10 crianças , a classe 
existirá normalmente ) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: De 1⁰(sex) à 22 (sex) de setembro ( das 8h30 às 17h00 , com exceção dos sábados , 
domingos e feriados ) pegue a ficha de inscrição em qualquer jardim de infância , preencha e entregue 
no jardim de infância de sua preferência . 
※ Não é possível se inscrever em mais de um jardim de infância . 
※ Para as pessoas interessadas em ingressar no jardim de infância de IDAGAWA , por favor se 
informem na Escola Primária de IDAGAWA . 

  
【【VVAAGGAASS  PPAARRAA  22000077  NNOOSS  JJAARRDDIINNSS  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  PPAARRTTIICCUULLAARREESS】】  
  
PPAARRAA  ::  crianças de 3 à 5 anos 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: À partir de 3 de agosto (qui) , todos jardins de infâncias estarão distribuindo as fichas 
de inscrição . Ela deve ser devolvida pessoalmente no jardim de infância escolhido depois de 1⁰de 
setembro (sex). Veja abaixo a lista dos jardins de infância particular :  

DAI ICHI SAKURA YOCHIEN  380-0188      DAI NI SAKURA YOCHIEN  378-4085 
SUZUKA YOCHIEN             382-3272       DAI NI SUZUKA YOCHIEN   386-6129 
DOHAKU YOCHIEN             378-6713       SHIRAYURI YOCHIEN        386-6228 
SHIROKO HIKARI YOCHIEN  386-1150        SUN YOCHIEN     372-2123 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  GGAAKKKKOO  KKYYOOIIKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  EEssccoollaarr  ))  338822--77661188≫≫                                  

  ggaakkkkookkyyooiikkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
  
  

 
   

   

 
 
Para as pessoas que se enquadram nos quesitos para receberem o Auxílio para Menores 

Dependentes Especiais , no período de 11 de agosto (sex) à 11 de setembro (seg) devem fazer junto a 
Divisão de Assistência Social aos Deficientes os trâmites necessários da sua situação de renda . 
ATENÇÃO , pois se não forem feitos , à partir do mês de agosto essas pessoas serão desqualificadas 
como beneficiários do auxílio . ( passados 2 anos sem que se façam os trâmites , o mesmo será 
cancelado ).    

O Auxílio de Assistência Social para Crianças Deficientes , Auxílio aos Deficientes Especiais e 
Auxílio de Assistência Social também necessitam dos mesmos trâmites . Para cada qualificado a 
receber o auxílio será enviado uma carta explicativa . 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHOOGGAAII  FFUUKKUUSSHHII  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall  aaooss  DDeeffiicciieenntteess  ))  

338822--77662266≫≫                                                sshhooggaaiiffuukkuusshhii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
 

AAABBBEEERRRTTTAAASSS   VVVAAAGGGAAASSS   NNNOOOSSS   JJJAAARRRDDDIIINNNSSS   DDDEEE   IIINNNFFFÂÂÂNNNCCCIIIAAA   
（（幼幼稚稚園園児児をを募募集集ししまますす）） 

AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   SSSIIITTTUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   RRREEENNNDDDAAA   PPPAAARRRAAA   OOO   AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOO   
PPPAAARRRAAA   MMMEEENNNOOORRREEESSS   DDDEEEPPPEEENNNDDDEEENNNTTTEEESSS   EEESSSPPPEEECCCIIIAAAIIISSS   ,,,    EEETTTCCC   

（（特特別別児児童童扶扶養養手手当当ななどどのの所所得得状状況況届届のの提提出出をを）） 



Boletim Mensal Suzuka             edição de agosto 

 ⑤

 

 

 
PPAARRAA  :: Mulheres com mais de 40 anos registradas como residentes na cidade ( incluindo as pessoas  
que completam essa idade até 31 de março de 2007 ) 
DDAATTAA  ::  de 1⁰de setembro (sex) à 31 de outubro (ter) 
IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  HHOOSSPPIITTAALLAARR  :: SUZUKA KAISEI BYOUIN ( Hospital Suzuka Kaisei ) 
EEXXAAMMEESS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  ::  

 11ªª  VVEEZZ：：  mamagrafia (à tarde)  22ªªVVEEZZ：： consulta/ explicação do resultado do exame (manhã) 
※ Depois de fazer a inscrição , o hospital marcará a data para o exame ( 1ªvez ) e o informará através 
de cartão postal . Caso não possa comparecer no dia e horário marcado , entre em contato com o 
hospital . A data da 2ª vez será marcada depois que for feito o exame . 
VVAAGGAASS  :: 300 
VVAALLOORR  :: ¥ 2.800 ( valor a ser arcado pela pessoa que fará o exame ) 
IINNCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Do dia 10 (qui) à  25 (sex) de agosto ( data da postagem ) envie um cartão-postal 
resposta ( OOFUKU HAGAKI ) para : 〒513-8503 KOU CHO 112  SUZUKA KAISEI BYOUIN 
KENSHIN CENTER 「NYU GAN KENSHIN 」TANTOU GAKARI . No verso do lado para envio , 
escreva 「NYU GAN KENSHIN KIBOU 」, e também seus dados como : código postal , endereço , nome 
( com leitura em hiragana ) , data de nascimento e telefone de contato . E no lado para resposta , 
escreva seu nome e endereço . ( Para saber a forma correta de usar o cartão-postal resposta , se 
informe nas agências do correio no ato da compra ) 
※ Para maiores informações consulte :  
SUZUKA KAISEI BYOUIN  ( Hospital Suzuka Kaisei )             375-1300 
※ Será enviado pelo correio um aviso do resultado do exame . 
※ Não é possível se inscrever por telefone ou fax. 
※ Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez , portadores de marca-passo , próteses no seio ou 
tórax , não poderão se submeter ao exame . 
※ Quem fez , ou pensa em fazer o exame de câncer de mama realizado pela município no período de 
abril de 2006 à março de 2007 , não poderá se submeter a esse exame . 

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

  kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
   

   

   

   

   

   

Você tem dúvidas a respeito do conserto do seu precioso brinquedo ? Deixe que o doutor responde pra 
você. 

As pessoas interessadas em consertar os seus brinquedos , devem levá-los pessoalmente . Caso não 
possam comparecer no dia marcado , basta levá-los antecipadamente na Divisão de Processamento de 
Lixo e buscá-los depois . Contamos com a colaboração de todos . ( os brinquedos serão devolvidos assim 
que acabar o conserto ) . 
DDAATTAA  ::  27 de agosto (dom), das 10h00 às 15h00／   LLOOCCAALL  ::   Sala audiovisual no 2⁰andar da 
Biblioteca Municipal 
※ BRINQUEDOS QUE NÃO PODEM SER CONSERTADOS : video game ou computadores infantis , 
bichos de pelúcia , brinquedos de grande porte ( tipo de playground ), motinhos movidas à bateria , 
instrumentos musicais ( piano elétrico , flauta , gaita , etc.) . 
※ Se você tem algum brinquedo que não queira mais , doe-nos , usaremos as peças para consertar 
outros brinquedos . 
 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHAAIIKKII  BBUUTTSSUU  TTAAIISSAAKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  PPrroocceessssaammeennttoo  ddee  LLiixxoo  )) 338822--77660099≫≫                        

  hhaaiikkiibbuuttssuuttaaiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
 
 

SSSEEERRRÁÁÁ   RRREEEAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   OOO   EEEXXXAAAMMMEEE   DDDEEE   CCCÂÂÂNNNCCCEEERRR   DDDEEE   MMMAAAMMMAAA   
（（医医療療機機関関でで乳乳ががんん検検診診をを行行いいまますす）） 

HHHOOOSSSPPPIIITTTAAALLL   DDDEEE   BBBRRRIIINNNQQQUUUEEEDDDOOOSSS   
（（トトイイななおおすす（（おおももちちゃゃ病病院院）））） 
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Para as pessoas qualificadas como beneficiárias do Auxílio para Menores Dependentes , até 31 de 

agosto (qui) , informe sua situação atual a Divisão de Assistência Infantil . Não o fazendo , à partir de 
agosto não será feita a renovação da qualificação de beneficiário . 
ATENÇÃO , pois não fazendo os trâmites necessários em 2 anos , essas pessoas serão desqualificadas 
como beneficiários .  
※ Será enviado por correio uma carta explicativa a todas as pessoas qualificadas a serem  
beneficiários. 

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

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

 
 

Como começou as férias de verão , as oportunidades de soltar fogos de artifício aumentam . 
Ultimamente , tem ocorrido vários casos de grandes estouros , decorrentes dos fogos de artifício depois 
das 22 horas , causando transtornos aos vizinhos . 
 Não é só em casa , mas também nas praias , ou em qualquer lugar em que se for soltar os fogos , além 
dos cuidados para prevenção de incêndio , respeite as regras e tome o cuidado de não incomodar as 
pessoas próximas . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKAANNKKYYOO  SSEEIISSAAKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  PPoollííttiiccaa  AAmmbbiieennttaall  )) 338822--77995544≫≫                                

  kkaannkkyyoosseeiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNNÃÃÃOOO   SSSEEE   EEESSSQQQUUUEEEÇÇÇAAA   DDDEEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRR   SSSUUUAAA   SSSIIITTTUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   AAATTTUUUAAALLL   AAAOOO   AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOO   
PPPAAARRRAAA   MMMEEENNNOOORRREEESSS   DDDEEEPPPEEENNNDDDEEENNNTTTEEESSS   

（（児児童童扶扶養養手手当当のの現現況況届届をを忘忘れれずずにに）） 

 

VVVAAAMMMOOOSSS   RRREEESSSPPPEEEIIITTTAAARRR   AAASSS   RRREEEGGGRRRAAASSS   PPPAAARRRAAA   OOO   UUUSSSOOO   DDDOOOSSS   FFFOOOGGGOOOSSS   DDDEEE   AAARRRTTTIIIFFFÍÍÍCCCIIIOOO   
（（花花火火ののママナナーーをを守守りりままししょょうう）） 

Curso Horário e tipo de curso Local Contato 

AIUEO 
( sábado)  

das 18h00 às 19h30 
※ ensinamos do japonês básico , 
ajustando o curso a cada nível . 

KAWANO KOUMIN KAN 
( Centro Social de Kawano ), em 

Kouda cho 
 

Yumiko Mori 
( japonesa) 

388-5266 
* após às 18h00. 

Curso de 
japonês 

Sakurajima 

  

(quarta)  
das 19h30 às 21h00 

※ para pessoas que não falam 
nada até quem vai fazer o 

teste de proficiência . 
 

SAKURAJIMA  DANCHI 
SHUKAISHO ( Sala de Reuniões 
do Conj.Habitacional Sakurajima ) , 

em Sakurajima cho 

Hatsumi Toma 
(brasileira)  

384-2649 
* após às 19h00. 

SIFA 
(terça)  

das 19h30 às 21h00 
※ para pessoas que saibam ler e 
escrever hiragana e katakana . 

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 na última página . 
☆ Para se inscrever no curso desejado basta ir diretamente ou ligar antecipadamente ;  
☆ O valor das aulas é de ¥ 250 cada , exceto no curso abaixo : 
   SSIIFFAA : cada aula sai por ¥300 , o material didático está incluso nesse valor . 
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Devido a troca das transmissões analógicas terrestres pelas transmissões digitais , daqui a 5 anos  

( até o dia 24 de julho de 2011 ) , esse tipo de transmissão deixará de existir . Para que se consiga 
assistir as transmissões digitais , você tem as seguintes opções : 
◮  trocar a sua TV por uma que receba a transmissão digital ; 
◮  usar um sintonizador ;  
◮  ou então usar a TV a cabo . 
※ Maiores informações a respeito , ligue para : SOUMUSHO CHIJO DIGITAL TELEVISON  
HOUSOU JUSHIN SOUDAN CENTER ( Centro de Consultas sobre Transmissão Digital Televisiva 
Terrestre do Ministério de Negócios Internos e Comunicações) , 0570-07-0101 . Quem deseja usar a 
TV a cabo , se informe no CABLE NET SUZUKA EIGYOBU ( Departamento de Vendas do CABLE 
NET Suzuka )  388-3311   388-3293  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIISSEEII  JJOOHHOO  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  IInnffoorrmmaaççõõeess  PPúúbblliiccaass  )) 338822--99000033≫≫                                  

  sshhiisseejjoohhoo@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
 
 

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 

Câncer de pulmão 
Pessoas acima 

de 40 anos 
15 de setembro (sex)  
Das 9h00 às 11h00 Hoken Center 120 Radiografia ¥200 

Exame de catarro ¥600 Abertas 

31 de agosto (qui) 
Das 9h00 às 11h00 Hoken Center 40  ¥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 . 

19 de setembro (ter) , 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 
 4 de agosto (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 . 
 4 de agosto (sex) e 4 de setembro 

(seg) , das 13h00 às 14h30 Hoken Center 70 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 . 

  

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

  kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 

AAASSS   TTTRRRAAANNNSSSMMMIIISSSSSSÕÕÕEEESSS   TTTEEELLLEEEVVVIIISSSIIIVVVAAASSS   AAANNNAAALLLÓÓÓGGGIIICCCAAASSS   AAACCCAAABBBAAARRRÃÃÃOOO   
（（地地上上アアナナロロググテテレレビビ放放送送がが終終了了ししまますす）） 



 

DDOOMMIINNGGOO  SSEEGGUUNNDDAA  TTEERRÇÇAA  QQUUAARRTTAA  QQUUIINNTTAA  SSEEXXTTAA  SSÁÁBBAADDOO  

 
 

１１ ２２  
★★ CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
 

３３ ４４  
◆◆  exame de câncer de cólo 
do útero  ⑦ 
◆orientação para o coti- 
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２２５５  
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★★AIUEO 
 

２２７７  
◆Novo jogo do comércio
③ 
◆Hospital de brinquedos
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２２９９  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA   
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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 as
suas sugestões e comentários a
respeito deste boletim . Pode
ser em japonês, português,
espanhol ou inglês . 
★  Quando for se desfazer
desse boletim , jogue-o junto
com o lixo reciclável ( revistas ) 

  
  
MMuuiittoo  oobbrriiggaaddaa  ppoorr  sseemmpprree

lleerreemm  oo  BBoolleettiimm  MMeennssaall
SSuuzzuukkaa  ..  
CCoommoo  vvooccêêss  ppuuddeerraamm

oobbsseerrvvaarr  ,,  aaccoonntteecceerrããoo  vváárriiooss
eevveennttooss  nnaa  cciiddaaddee  ..  CChhaammee  ooss
aammiiggooss  ,,  ffiillhhooss  ee  ppaarreenntteess  ee
aapprroovveeiitteemm  ppaarraa  ssee  ddiivveerrttiirr  ee
eetteerrnniizzaarr  eesssseess  mmoommeennttooss
aalleeggrreess  ..  
UUmm  aabbrraaççoo  ee  aattéé  mmêêss  qquuee

vveemm  ..  

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 6 . 

CCOONNSSUULLTTAASS  CCOOMM  DDEESSPPAACCHHAANNTTEESS  PPAARRAA  EESSTTRRAANNGGEEIIRROOSS    
（（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  ⇒⇒ 18 de agosto (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 

  OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  OO  CCOOTTIIDDIIAANNOO  !!  
（（生生活活オオリリエエンンテテーーシショョンン））  

Pensando em facilitar a vida dos
estrangeiros que vivem em Suzuka , a
Fundação de Intercâmbio Internacional de
Mie (MIEF) , junto com a prefeitura , oferecem
em 20 minutos informações básicas , mas
estritamente necessárias em português e
espanhol .  
LLOOCCAALL⇒⇒  Prédio da prefeitura no saguão
do 1⁰andar 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  MMIIEE  KKEENN  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  ZZAAIIDDAANN  

((  FFuunnddaaççããoo  ddee  IInntteerrccââmmbbiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMiiee  ))  
005599--222233--55000066≫≫    mmiieeff@@mmiieeff..oorr..jjpp  


