
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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 A Associação de Amizade Internacional 
procura funcionário que fale português….... 

    Feira de Primeiros Socorros ……………….. 
 9 ⁰ concurso de oratória em japonês para 
estrangeiros da Universidade Internacional 
de Suzuka…………………………………...... 

 Você já requeriu o Auxílio Infância ? ………. 
  Curso de Idiomas……………………………… 
  Aberta as inscrições para 2007 nas creches 
municipais e particulares………….………… 

 No dia do ônibus as passagens vão custar a
metade do preço ……..…………………….… 

  Balcões noturnos de atendimento …………. 
Extendido prazo para isenção  de contri-
buição na Pensão Nacional………………….. 

  Movimento Nacional de Outono de Seguran-
ça no Trânsito……………………………….... 

   Biblioteca fechará temporariamente……….. 
   Dúvida trabalhista【folgas remuneradas】..…
  Curso de Japonês……………………………... 
  Comunicado do Hoken Center………………. 
   Calendário de Setembro………………..……. 
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TSUKIMI 
( admirar a lua ) No.17 

 
Para os estrangeiros residentes na Província

de Mie foi lançado o JISHIN BOSAI GUIDE
BOOK ( Livreto Guia sobre Terremotos e 
Prevenção de Calamidades ) em português ,
espanhol , inglês , chinês e coreano . As pessoas
que tiverem interesse em distribuí-lo nos locais
em que se encontram estrangeiros como em
conjuntos habitacionais , alojamentos de
firmas , etc , entre em contato com a Divisão de 
Consulta Pública . 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  

((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))  338822--99005588≫≫  

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

 

ポルトガル語版 

❀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……………………………........... 4.715 
peruanos…………….…...……………..…....   1.557 
chineses …... ……………………………......... 786 
norte e sul coreanos …………………....……. 686
filipinos……………………………………….... 462 
outros …………………………………….......1.093 
 

( segundo dados de julho de 2006 ) 
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RReeqquuiissiittooss  :: o candidato deve satisfazer todas as condições abaixo :  

◎ Falar japonês e português a nível cotidiano（inclusive ler e escrever）; 
◎ Não se enquadrar nos itens de desqualificação do artigo 16 da Lei de Funcionalismo Público 

Regional ; 
◎ Poder comparecer ao serviço ; 
◎ Possuir carteira de motorista para guiar veículos comuns ; 
◎ Pessoa de nacionalidade estrangeira : quando em exercício do trabalho , deve estar 

registrada legalmente conforme a Lei de Registro de Estrangeiro , e possuir visto de 
permanência com prazo válido , conforme Lei de Emigração e Imigração , e de 
Reconhecimento de Refugiados . 

 
TTiippoo  ddee  sseerrvviiççoo  ::    

◎ Traduções em português de publicações e materiais impressos ;  
◎ Atendimento e serviço de interpretação aos estrangeiros , tanto no balcão como em toda a 

região ( inclusive serviço de atendimento em consultas ) ; 
◎ Colaboração e conselhos para o planejamento , propostas e execução de serviços para 

estrangeiros residentes ; 
◎ Auxílio nos serviços administrativos em geral , etc. 
 

VVaaggaa  :: 1 (uma) 
 
CCoonnddiiççõõeess  ::  

PPeerrííooddoo  ddee  ccoonnttrraattoo  :: até 31 de março de 2007（há prorrogação） 
SSaalláárriioo  :: ¥ 148.000 / mês 

   As condições de trabalho, e as diversas ajudas-de-custo serão conforme estipula o regulamento 
dos funcionários contratados da Associação de Amizade Internacional de Suzuka . 
 
AAddmmiissssããoo  :: 1⁰de janeiro de 2007 
 
IInnssccrriiççõõeess  ::  
 As inscrições devem ser feitas, impreterivelmente até o dia 16 de outubro (seg), até as 17h15, 
diretamente ou por correio , preenchendo o formulário de inscrição com os dados necessários , e 
levando-o ( ou enviando-o ) à : 
SUZUKA KOKUSAI KOURYU KYOUKAI (Associação de Amizade Internacional de Suzuka)  
〒513-0801 Kanbe 1-1-1 Kintetsu Suzuka-shi Eki Bldg.3F 
 ※O formulário de inscrição deve ser solicitado diretamente , por correio ou por e-mail , à Associação . 
Caso solicitar por correio , escrever em vermelho “SHIKEN MOSHIKOMI-SHO KIBO ” na frente do 
envelope , e anexar , sem falta o envelope-resposta ( um envelope com seu nome e endereço escrito e 
selado no valor de ¥ 80 ) . 
 
★ EExxaammee  ddee  AAddmmiissssããoo ★ 
 
DDAATTAA  :: 29 de outubro (dom) 
LLOOCCAALL  ::  Associação de Amizade Internacional de Suzuka ( prédio da estação Kintetsu Suzuka-shi , 3⁰
andar） 
TTIIPPOOSS  DDEE  EEXXAAMMEE  :: entrevista e prova escrita ( japonês e português) 
 
 

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

   

   

AAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   AAAMMMIIIZZZAAADDDEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   PPPRRROOOCCCUUURRRAAA   
FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNÁÁÁRRRIIIOOO   QQQUUUEEE   FFFAAALLLEEE   PPPOOORRRTTTUUUGGGUUUÊÊÊSSS      

（（国国際際交交流流協協会会ののポポルルトトガガルル語語対対応応嘱嘱託託職職員員をを募募集集ししまますす）） 
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Todos os anos , no dia 9 de setembro é comemorado o “Dia dos Primeiros Socorros” e incluindo esse 
dia , na semana de 3 (dom) à 9 (sab) de setembro é comemorada a “ Semana de Tratamento Médico de 
Emergência” . Neste ano , novamente com a colaboração da Associação de Médicos , será realizada a 
“Feira dos Primeiros Socorros” . Esperamos a presença de todos . 
DDAATTAA  :: 3 de setembro (dom) , 13h00 às 16h00 
LLOOCCAALL  :: SUZUKA HUNTER ( Sub-quadra no 1⁰andar e praça ao lado do Parque BENTEN YAMA ) 
AATTRRAAÇÇÕÕEESS  :: Exame médico gratuíto ; exame de sangue gratuíto ( para as 100 primeiras pessoas por 
ordem de chegada , os resultados serão enviados pelo correio ) ; medição de pressão ; exposição de 
ambulância ; aula de primeiros socorros ; adivinhações , etc . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHOOBBOO  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoommbbaattee  aaoo  FFooggoo  ))  338822--99115555≫≫  

  sshhoobboo@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  :: a oratória deve durar de 5 à 7 minutos , e pode se apresentar somente textos 
inéditos 
PPAARRAA  :: estrangeiros que morem ou trabalhem na província , com mais de 15 anos de idade e que não 
tenham o japonês como língua pátria . 
DDAATTAA  :: 29 de outubro ( dom) , à partir das 10 horas. 
LLOOCCAALL  ::  SUZUKA KOKUSAI DAIGAKU BUNKA HALL ( Hall Cultural da Universidade 
Internacional de Suzuka ) . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Até 21 de setembro (qui) , além de preencher a ficha de inscrição , anexe uma folha 
tamanho A4 com o texto para sua oratória escrito à máquina ou computador e envie ou leve 
pessoalmente à SUZUKA KOKUSAI DAIGAKU KOKUSAI KOURYU CENTER ( Centro de 
Intercâmbio Internacional da Universidade Internacional de Suzuka ) 
※Depois de feita a pré-seleção , até o dia 6 de outubro (sex) , será enviado para as 7 pessoas 
selecionadas uma carta solicitando a participação . 
※A ficha para inscrição você encontra no Centro Internacional da Universidade 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  KKOOKKUUSSAAII  DDAAIIGGAAKKUU  KKOOKKUUSSAAII  KKOOUURRYYUU  CCEENNTTEERR  ((  CCeennttrroo  ddee  IInntteerrccââmmbbiioo  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  337722--33994444≫≫  

  kkookkuussaaii@@ssuuzzuukkaa--iiuu..aacc..jjpp  
 
 
 
 

À partir de 1⁰de abril de 2006 , uma parte das regras do JIDO TEATE ( Auxílio Infância ) mudou , 
uma delas é referente a idade para de concessão do auxílio . Antes da mudança era concedido para 
crianças com idade equivalente até ao terceiro ano do primário , após a mudança , será concedido a 
crianças com idade equivalente até ao término do curso primário . Junto com essa mudança , o limite 
de renda também sofreu alteração . 
 Para as famílias que se enquadram nos requisitos para receber o auxílio , será enviado um aviso por 
correio. Confira os documentos necessários e faça o seu requerimento . 
※Existe um limite de renda , caso ultrapasse esse valor , o auxílio não será pago . 
※ATENÇÃO : pois fazendo o requerimento até 30 de setembro , será pago o auxílio retroativo a partir 
de abril de 2006 ( ou a partir do mês seguinte a que começou o sustento da criança ) e , se o 
requerimento for feito depois de outubro , será pago o valor referente ao mês seguinte ao requerimento . 
Por causa da mudança de cidade, o mês para pagamento do auxílio pode variar . 
※Para as pessoas que não se enquadram na regra que mudou , o pagamento do auxílio será no mês 
seguinte ao requerimento . 
■ENTREGA DOS DOCUMENTOS : Divisão de Assistência Infantil ou qualquer Centro Cívico 
Regional . 

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

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

FFFEEEIIIRRRAAA   DDDEEE   “““PPPRRRIIIMMMEEEIIIRRROOOSSS   SSSOOOCCCOOORRRRRROOOSSS”””   
（（救救急急フフェェアア）） 

999⁰⁰⁰CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   OOORRRAAATTTÓÓÓRRRIIIAAA   EEEMMM   JJJAAAPPPOOONNNÊÊÊSSS   PPPAAARRRAAA   EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRROOOSSS   
DDDAAA   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   

（（第第 99 回回鈴鈴鹿鹿国国際際大大学学外外国国人人日日本本語語ススピピーーチチココンンテテスストト）） 

VVVOOOCCCÊÊÊ   JJJÁÁÁ   RRREEEQQQUUUEEERRRIIIUUU   OOO   AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOO   IIINNNFFFÂÂÂNNNCCCIIIAAA   ???   
（（児児童童手手当当のの申申請請ははおお済済みみでですすかか）） 
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Curso Vagas Dia Horário Taxa 
Conversação em inglês 

( principiante ) 
( primeiros passos em inglês ) 

20 Qua 19:00－20:30 18/out à 14/mar 
（ 20 aulas ） 

Conversação em inglês 
( principiante ) 

( primeiros passos em inglês ) 
20 Sex 10:30－12:00 20/out à 23/mar 

（ 20 aulas ） 

Conversação em inglês 
( intermediário ) 

( conversação em inglês ) 
20 Ter 19:00－20:30 17/out à 13/mar 

（ 20 aulas ） 

Conversação em inglês 
( intermediário ) 

( conversação em inglês ) 
20 Qua 10:30－12:00 18/out à 14/mar 

（ 20 aulas ） 

Coreano ( principiante) 
(para pessoas com noções básicas 

da língua ) 
15 Ter 19:00－20:30 18/out à 14/mar 

（ 20 aulas ） 

Associados ￥15.000 
comum ￥17.000 

  
  
  
  
  

LLOOCCAALL  ::  SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI ( Associação de Amizade Internacional de Suzuka )   
IINNCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Até dia 29 de setembro (sex) , envie um cartão postal com seu nome (com leitura em 
hiragana) , endereço , telefone , fax , e-mail , e dados do curso desejado como nome do curso , dia da 
semana , e horário , para :〒513-0801 Kanbe 1-1-1 Kintetsu Suzuka-shi Eki Bld.3F SUZUKA 
KOKUSAI KOURYU KYOKAI 「 GAIKOKUGO KOUZA 」KAKARI . 

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

 
 

 
 
 

PPAARRAA : crianças com idade de 0 à 5 anos residentes na cidade de Suzuka , que os responsáveis por um 
dos motivos abaixo não possam cuidar da criança : 

 está trabalhando ; 
 está para ou acabou de dar a luz ; 
 o responsável está doente ou ferido , ou possui deficiência física ou mental ; 
 mora com parente que necessita de cuidados especiais . 

※Há casos em que por motivos diferentes dos citados acima , a inscrição é aceita . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: No período de 1 (qui) à 22 (sex) de setembro ( das 9h00 às 16h00 , com exceção dos 
sábados , domingos e feriados ), pegue a ficha de inscrição em qualquer creche , preencha os dados 
necessários e entregue-a novamente à creche. 
※Não é possível se inscrever em mais de um lugar . 
※A mensalidade da creche será estipulada conforme os rendimentos e valor do imposto municipal do 
ano de 2006. 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKOOSSOODDAATTEE  SSHHIIEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  IInnffaannttiill  ))  338822--77660066≫≫  

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

 

 
Dia 20 de setembro , em comemoração ao dia do ônibus a MIE KEN BUS KYOKAI (Associação de 

Ônibus da Província de Mie) nos dias 17 (dom) e 18 (seg) de setembro , colocará as passagens a metade 
do preço . Os ônibus circulares ( com exceção dos C-BUS , os ônibus amarelos ) estarão com a passagem 
50% mais baratas nesses dois dias . Aproveite ! 
※Maiores informações : MIE KEN BUS KYOKAI ( Dentro do Escritório Regional Chusei da 
Companhia de Transportes Mie ☎059-233-3501 ) 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHOOGGYYOO  KKAANNKKOO  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoomméérrcciioo  ee  TTuurriissmmoo  ))  338822--99001166≫≫  

  sshhooggyyookkaannkkoo  @@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 

AAABBBEEERRRTTTAAA   AAASSS   IIINNNSSSCCCRRRIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   222000000777   NNNAAASSS   CCCRRREEECCCHHHEEESSS   
MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAAIIISSS   EEE   PPPAAARRRTTTIIICCCUUULLLAAARRREEESSS   

（（平平成成 1199 年年度度保保育育所所（（園園））のの入入所所をを受受けけ付付けけまますす）） 

CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   IIIDDDIIIOOOMMMAAASSS   
（（語語学学講講座座）） 

* O material didático de
cada curso é cobrado a
parte . 
* Haverá sorteio em caso de
muita procura . 

NNNOOO   DDDIIIAAA   DDDOOO   ÔÔÔNNNIIIBBBUUUSSS   AAASSS   PPPAAASSSSSSAAAGGGEEENNNSSS   VVVÃÃÃOOO   CCCUUUSSSTTTAAARRR   AAA   MMMEEETTTAAADDDEEE   DDDOOO   PPPRRREEEÇÇÇOOO   
（（ババススのの日日をを記記念念ししてて運運賃賃がが半半額額ににななりりまますす）） 

Data 
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Pensando nas pessoas que não podem comparecer durante o dia à Prefeitura para fazer os trâmites , 

ou mesmo esclarecer dúvidas com relação a pagamento de impostos e Seguro Nacional de Saúde , serão 
abertos os balcões de atendimento noturno . 
DDAATTAA  ::  de 25 (seg) à 29 (sex) de setembro , até às 20h00 . 
LLOOCCAALL  ::  Divisão de Seguro de Saúde e Pensão (1⁰andar) e Divisão de Pagamento de Impostos (2⁰
andar )  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  NNOOUUZZEEII  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  PPaaggaammeennttoo  ddee  IImmppoossttooss  ))  338822--99000088≫≫  

  nnoozzeeii  @@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
            ≪≪SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo  ))  338822--77660055≫≫  

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

   

 
 
 

Para as pessoas que ganham pouco e estão com dificuldades para contribuir com o Seguro de Pensão 
Nacional , existe o Sistema de Isenção de Contribuição . 
Os requerimentos para isenção total , parcial , adiamento de contribuição para jovens ( no período de 

abril de 2005 à junho de 2006 ) ou contribuição especial de estudantes ( no período de abril de 2005 à 
março de 2006 ) , terão o prazo para requerimento extendido até 31 de outubro de 2006 . Se você ainda 
não fez o seu requerimento , por favor faça-o até esse prazo . 
LLOOCCAALL  PPAARRAA  EENNTTRREEGGAA  DDOO  RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOO  :: Divisão de Seguro Saúde e Pensão ou em qualquer 
Centro Cívico Regional. 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo  ))  338822--99440011≫≫  

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

 

 

 

 

De 21 (qui) à 30(sab) de setembro , será realizado o “ Movimento Nacional de Outuno de Segurança no 
Trânsito” . 
Uma das idéias do movimento é a “Prevenção de Acidentes de Trânsito Com Idosos” e as prioridades 

são : 
✎Evitar acidentes com pedestres e ciclistas à noite e ao anoitecer ( principalmente com crianças e 
idosos ); 
✎Forçar o uso do cinto do cinto de segurança também no banco de trás e o uso correto da cadeirinha 
para criança ; 
✎Acabar de uma vez com o álcool ao volante ( prioridade máxima da província ). 
 Na cidade de Suzuka , até 31 de julho desse ano , foram registrados 8 acidentes de trânsito com 9 
vítimas fatais , dessas vítimas , 3 tinham mais de 65 anos de idade . 
 Nos últimos tempos , os acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados continuam a 
acontecer , por isso queremos reforçar os perigos e a maldade de se dirigir embriagado , pregando em 
toda região o seguinte : “ De maneira nenhuma dirija ou deixe alguém dirigir embriagado ” . 
 Acidentes de trânsito são coisas que não tem volta . Se cada cidadão colocar em prática e 
transformar em hábito as regras de trânsito e os bons modos ao volante , os trágicos acidentes de 
trânsito acabarão e caminharemos rumo a uma sociedade sem acidentes .   

  

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

BBBAAALLLCCCÕÕÕEEESSS   NNNOOOTTTUUURRRNNNOOOSSS   DDDEEE   AAATTTEEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO      
（（納納税税とと国国民民健健康康保保険険のの夜夜間間窓窓口口をを開開設設ししまますす）） 

MMMOOOVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   OOOUUUTTTOOONNNOOO   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRAAANNNÇÇÇAAA   NNNOOO   
TTTRRRÂÂÂNNNSSSIIITTTOOO   

（（秋秋のの全全国国交交通通安安全全運運動動がが実実施施さされれまますす）） 

EEEXXXTTTEEENNNDDDIIIDDDOOO   PPPRRRAAAZZZOOO   PPPAAARRRAAA   IIISSSEEENNNÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUIIIÇÇÇÃÃÃOOO   NNNAAA   PPPEEENNNSSSÃÃÃOOO   
NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

（（国国民民年年金金保保険険料料のの免免除除制制度度のの申申請請期期限限がが延延長長さされれままししたた）） 
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De 18 de setembro (seg) à 2 de outubro (seg) , a Biblioteca Municipal estará fechada para a troca do 

sistema de computadores . Nesse período a home page da biblioteca também estará fora do ar . Para a 
devolução de livros nesse período , utilize a caixa de devolução noturna. 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  TTOOSSHHOOKKAANN  ((  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  338822--00334477≫≫  

  ttoosshhookkaann@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AAA   BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEECCCAAA   FFFEEECCCHHHAAARRRÁÁÁ   TTTEEEMMMPPPOOORRRAAARRRIIIAAAMMMEEENNNTTTEEE   
（（図図書書館館をを臨臨時時休休館館ししまますす）） 

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 . 

 

 

 
Tirei folga remunerada e a empresa só me pagou metade do auxílio-transporte . Dá pra perdoar uma
coisa dessas ? 

 
 
 

Por lei é proibido diminuir o salário do trabalhador que tira folga remunerada com a justificativa de
falta de lucro . Converse com a empresa e tente receber a outra metade do valor , caso não consiga ,
procure a Delegacia de Normas Trabalhistas mais perto de sua casa . 



Boletim Mensal Suzuka          edição de setembro  

 ⑦

 

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 

13 de outubro (sex) , 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 
 2 de outubro (seg) , 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 . 

 13 de outubro (sex)  , 
 das 13h00 às 14h30 Hoken Center 70  ¥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 . 

  

  

  

  

  

  

  

  
22ªªDDOOSSEE  DDAA  VVAACCIINNAA  DDTT  ((  DDIIFFTTEERRIIAA  EE  TTÉÉTTAANNOO  ))  
  
【【  PPaarraa  ooss  rreessppoonnssáávveeiiss  ppoorr  eessttuuddaanntteess  pprriimmáárriiooss  oouu  ggiinnaassiiaaiiss  】】  
  
Seu filho ja tomou a 2ªdose da vacina DT ? Se ainda não tomou , leve-o para tomar . 
AALLVVOO  :: crianças de 11 à 13 anos completos ; 
LLOOCCAALL  :: instituições médicas ; 
DDOOSSEESS  :: para crianças na idade alvo, basta 1 dose 
OO  QQUUEE  LLEEVVAARR  :: Caderneta materno-infantil ; caderneta do seguro saúde ; questionário de vacinação 
( é encontrado em qualquer instituição médica da cidade . Para pessoas que desejam se vacinar em 
outra cidade , devem buscar o questionário em qualquer Centro Cívico Regional ou no Centro de 
Cuidado da Saúde Pública ). 
✎ As crianças devem ir acompanhadas de um responsável para receber a vacina . 
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  kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 



 

DDOOMMIINNGGOO  SSEEGGUUNNDDAA  TTEERRÇÇAA  QQUUAARRTTAA  QQUUIINNTTAA  SSEEXXTTAA  SSÁÁBBAADDOO  

 
    

１１  
◆orientação para o coti- 
diano     

 

２２  
★★AIUEO 
 

３３    
◆ Feira de Primeiros 
Socorros ③ 
◆Curso de culinária do 
SIFA 
 

４４  ５５  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  

６６  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  
        
  

７７  
  

８８  
 

９９  
★★AIUEO 
 

１１００  
 

１１１１  
  

１１２２  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA    

１１３３  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  

１１４４  
  

１１５５  
◆ consultas com despa- 
chantes para estrangeiros  
◆ exame de câncer de 
pulmão ⑦ 
  

１１６６  
★★AIUEO 

 

１１７７  
 

１１８８  
 

１１９９  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  

２２００  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  

２２１１  
  

２２２２  
  

２２３３  
★★AIUEO 
 

２２４４  
 

２２５５  

  

２２６６  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA   

２２７７  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  

２２８８  
  

２２９９ 

  

３３００  
★★AIUEO 
 

 

  

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 ) 

  
  
OOlláá  qquueerriiddooss  lleeiittoorreess  !!  
CCoommoo  ffooii  oo  vveerrããoo  ddee  vvooccêêss  ??

AApprroovveeiittaarraamm  bbaassttaannttee  ??  QQuuee
ttaall  aaggoorraa  qquuee  oo  vveerrããoo  eessttáá
aaccaabbaannddoo  ,,  vvooccêê  ccoommeeççaarr  aa
eessttuuddaarr  jjaappoonnêêss  oouu  mmeessmmoo
oouuttrroo  iiddiioommaa  ??    AA  SSIIFFAA  aabbrriiuu
iinnssccrriiççõõeess  ppaarraa  ccuurrssooss  ddee
iinnggllêêss  ee  ccoorreeaannoo  ccoomm
pprrooffeessssoorreess  nnaattiivvooss  ..
PPaarrttiicciippeemm  !!  
UUmm  ggrraannddee  aabbrraaççoo  ee  aattéé  aa

pprróóxxiimmaa  eeddiiççããoo  ..  

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  ⇒⇒ 15 de setembro (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  


