
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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☺  A  Prefeitura de Suzuka  procura funcionário 

que fale espanhol…....................................... 
☺     As obras de construção do novo prédio da 

prefeitura terminaram……………………….. 
☺    O observatório estará fechado para visitação 
☺    O benefício de nascimento do Seguro 

Nacional de Saúde mudará  ………………... 
☺    A partir de 1⁰de outubro o Sistema Médico 

mudará ………………………………………… 
☺    A caderneta de segurado do Seguro Nacional 

de Saúde mudará em 1⁰de outubro .…………
☺   A sala de consultas sobre família e crianças 

tem um telefone exclusivo………………….… 
☺    O dia de folga do Salão Funerário e o horário

de cremação mudarão …………………….…. 
☺  1 dia de consultas conjuntas………..……….. 
☺    Festival de Reciclagem 2006……………….... 
☺  Evento de Intercâmbio Cultural MIEF-

IATSS Forum 「Você conhece? Aquele país, 
aqueles costumes」…………………………... 

☺     Quadro de Avisos da Polícia……………….… 
☺    Balcão de atendimento no domingo…….…... 
☺  Cursos de japonês………………..…………... 

☺   Aulas de reforço………………..……………... 
☺  Comunicado do Hoken Center………………. 
☺☺    Calendário de Outubro………………....……. 
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UNDOKAI 
( gincana esportiva ) No.18 

 
 

Dia 3 de setembro (dom)
foi realizado no BUNKA
KAIKAN  a 36 ª edição do 
C u r s o  d e  C u l i n á r i a
Internacional , desta vez
apresentando a culinária
japonesa aos estrangeiros .

 

Participaram do evento 23 pessoas de 6
nacionalidades diferentes . A professora Shinobu
OKADA fazia cada receita sob os olhares atentos dos
alunos . 
 

Teve TEMPURA , TENMUSU , SOUMEN JIRU
e WARABI MOCHI , onde cada 
aluno  pode       se   deliciar com os  
pratos  preparados   por   suas 

próprias mãos .  
 

Dos participantes ouvimos 
comentários como : 「 Não 
gosto de cozinhar mas , quero 
fazer sempre o  que  aprendi aqui hoje 」 , 「Fiz
muitos amigos 」,「Quero participar de novo 」. 

 Todos esses comentários
e o rosto feliz de cada participante
nos deixam muito contentes . 
   Muito obrigado a todos que
participaram e esperamos vocês
na próxima edição do Curso de
Culinária Internacional da SIFA . 

 
 

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……………………………........... 4.753 
peruanos…………….…...……………..…....   1.552 
chineses …... ……………………………......... 797 
norte e sul coreanos …………………....……. 689
filipinos……………………………………….... 460 
outros …………………………………….......1.085 
 

( segundo dados de agosto de 2006 ) 
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RREEQQUUIISSIITTOOSS  :: o candidato deve satisfazer todas as condições abaixo :  
◎Falar japonês e espanhol 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 ; 
◎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  ::        ◎Atendimento e serviço de interpretação aos estrangeiros em balcão ;  

◎Traduções em espanhol de publicações e materiais impressos ;  
AADDMMIISSSSÃÃOO  :: 1⁰de dezembro de 2006 (sex) 
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  ::  serão conforme estipula o regulamento do município para 
funcionários contratados . 
VVAAGGAA  :: 1 (uma) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  
 As inscrições devem ser feitas , impreterivelmente até o dia 27 de outubro (sex), ( das 8:30 às 17:15 , 
exceto aos sábados , domingos e feriados ), diretamente ou por correio , preenchendo o formulário de 
inscrição com os dados necessários , e levando-o ( ou enviando-o ) à : 
〒513-8701  SHIMIN TAIWA KA  
 ※O formulário de inscrição e o panfleto explicativo sobre a vaga , deve ser solicitado diretamente , 
por correio ou por e-mail , à Divisão de Consulta Pública . 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 tamanho de 12cm ×23 cm , com seu nome e endereço escrito e 
selado no valor de ¥ 90 ) . 
★★  EEXXAAMMEE  DDEE  AADDMMIISSSSÃÃOO ★ 
DDAATTAA  :: 5 de novembro (dom) , a partir das 9:30 ／ LLOOCCAALL  ::  Sala de Reuniões n⁰ 1204 , no 12⁰ andar 
da Prefeitura Municipal   ／   TTIIPPOOSS  DDEE  EEXXAAMMEE  :: entrevista e prova escrita ( japonês e espanhol ) 

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

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

   

   

   

  

As obras de construção do novo prédio da prefeitura que começaram em janeiro de 
2004 ,terminaram . A partir de agora , a entrada do lado oeste pode ser utilizada . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  CCHHOOSSHHAA  KKEENNSSEETTSSUU  SSHHIITTSSUU  ((  GGaabbiinneettee  ddee  CCoonnssttrruuççããoo  ddoo  EEddiiffíícciioo  MMuunniicciippaall  )) 

338822--99222200≫≫     cchhoosshhaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
  

  

  

  

  

  

  

  

Dia 28 de outubro , o Observatório ( 15⁰andar ) e a Galeria dos Cidadãos ( 1⁰andar ) , estarão 
fechadas a visitação pública devido a manutenção das instalações . Contamos com a sua compreensão . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKAANNZZAAII  EEIIZZEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCuussttóóddiiaa  ddee  PPrroopprriieeddaaddeess  ee  EEddiiffíícciiooss  PPúúbblliiccooss  ))  

338822--99000099≫≫    kkaannzzaaiieeiizzeenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
 
 
 
 
Para segurados do Seguro Nacional de Saúde que derem a luz depois de 1⁰ de outubro , o Benefício de 

Nascimento , que era de ¥ 300.000 , passará a ser ¥ 350.000 . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo  ))  338822--77660055≫≫  

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

AAA   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   DDDEEE   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   PPPRRROOOCCCUUURRRAAA   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNÁÁÁRRRIIIOOO   QQQUUUEEE   
FFFAAALLLEEE   EEESSSPPPAAANNNHHHOOOLLL      

（（鈴鈴鹿鹿市市役役所所ののススペペイインン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）） 

AAASSS   OOOBBBRRRAAASSS   DDDEEE   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   NNNOOOVVVOOO   PPPRRRÉÉÉDDDIIIOOO   DDDAAA   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   TTTEEERRRMMMIIINNNAAARRRAAAMMM   
（（市市役役所所新新庁庁舎舎のの建建設設工工事事がが完完了了ししままししたた）） 

 

OOO   OOOBBBSSSEEERRRVVVAAATTTÓÓÓRRRIIIOOO   EEESSSTTTAAARRRÁÁÁ   FFFEEECCCHHHAAADDDOOO   PPPAAARRRAAA   VVVIIISSSIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
（（展展望望ロロビビーーななどどのの一一般般開開放放をを休休止止ししまますす）） 

OOO   BBBEEENNNEEEFFFÍÍÍCCCIIIOOO   DDDEEE   NNNAAASSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDOOO   SSSEEEGGGUUURRROOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   MMMUUUDDDAAARRRÁÁÁ   
（（国国民民健健康康保保険険のの出出産産育育児児一一時時金金がが変変わわりりまますす）） 
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◆◆  VVAALLOORR  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEESSPPEESSAASS  PPEESSSSOOAAIISS  CCOOMM  CCUUSSTTOOSS  MMÉÉDDIICCOOSS  EELLEEVVAADDOOSS  
 

Se em um mesmo mês as despesas fora da cobertura do Seguro Saúde , ou seja , despesas pessoais 
com tratamento médico forem elevadas , você pode requerir que o valor excedente seja restituído . A 
partir de 1⁰ de outubro , o valor limite para despesas pessoais fica conforme especificado no quadro 
abaixo :  
   

   

   

   

   

   

   

※※※①①①      Famílias com rendimento superior a ¥ 6.000.000 mesmo após as deduções básicas . 
※※※②②②      Se em 12 meses em uma mesma família houve a solicitação de restituição dos valores elevados 
por mais de 4 vezes , vigorará o valor limite para acima da 4ª vez . 

 

 
◆ PPEESSSSOOAASS  CCOOMM  MMAAIISS  DDEE  7700  AANNOOSS  OOUU  IINNSSCCRRIITTOOSS  NNOO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  MMÉÉDDIICCAA  

PPAARRAA  IIDDOOSSOOSS 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
◆ PPOORRCCEENNTTAAGGEEMM  PPAARRAA  DDEESSPPEESSAASS  PPEESSSSOOAAIISS  CCOOMM  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  MMÉÉDDIICCOO   
   Pessoas com mais de 70 anos ou que utilizam o sistema de assistência médica para idosos e que 
tem renda superior ao nível determinado , as despesas pessoais passarão de 20% para 30% . 
 
 
 

◆ EEMM  CCAASSOOSS  DDEE  IINNTTEERRNNAAÇÇÃÃOO  ,,  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  RREEFFEEIIÇÇÃÃOO  EE  LLEEIITTOO   
Segundo a regra , para pessoas com mais de 70 anos que necessitarem internação , as despesas com 

alimentação e leito são pagas pelo paciente . 
DDeessppeessaass  ccoomm  aalliimmeennttaaççããoo ➩ ¥ 42.000 
DDeessppeessaass  ccoomm  lleeiittoo  ➩ ¥ 10.000 

※ pessoas com renda baixa , terão os valores de despesa de alimentação e leito diminuidos . 
FFaammíílliiaass  iisseennttaass  ddoo  iimmppoossttoo  ddee  cciiddaaddããoo  ➩ ¥ 30.000 
PPeessssooaass  qquuee  rreecceebbeemm  aattrraavvééss  ddaa  aappoosseennttaaddoorriiaa  eettcc  ,,  mmeennooss  ddee  ¥¥  880000..000000  ppoorr  aannoo ➩   ¥ 22.000 
PPeessssooaass  qquuee  rreecceebbeemm  PPeennssããoo  SSoocciiaall  ppaarraa  iiddoossooss  ➩➩ ¥ 10.000 

※ Para pacientes com doenças incuráveis , danos na medula espinhal ( com paralisia dos membros ) , 
que respiram por aparelhos , que recebem alimento via venosa , etc , o valor de despesas pessoais com 
alimentação é o equivalente a ¥ 24.000 . 
 
 
 
 
 

◆ PPEESSSSOOAASS  CCOOMM  DDEEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  RREENNAALL  CCRRÔÔNNIICCAA  QQUUEE  NNEECCEESSSSIITTEEMM  DDEE  HHEEMMOODDIIÁÁLLIISSEE  
  Pessoas com até 70 anos , com renda elevada e com deficiência renal crônica , o valor a ser pago de 
despesas pessoais é de no máximo ¥ 20.000 por mês .  
※ Há a necessidade de apresentar na recepção do hospital o「 Certificado de Tratamento Específico 
para Doença Determinada 」, que pode ser obtido mediante requerimento . 

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

338822--77660055≫   hhookkeennnneennkkiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
 

 Até a 3ªvez 4ªvez ~（※②） 

Geral ¥ 81.000 + 1% do valor excedente a 
¥ 267.000 ¥ 44.400 

Pessoas de renda 
alta（※①） 

¥ 150.000 + 1% do valor excedente a 
¥ 500.000 ¥ 83.400 

Famílias isentas do 
imposto residencial ¥ 35.400 ¥ 24.600 

 
Tratamento 

ambulatorial 
( individual ) 

Tratamento ambulatorial + 
hospitalização ( família ) 

Geral ¥ 12.000 ¥ 44.400 
Pessoas com renda superior 

ao nível determinado ¥ 44.400 ¥ 83.400 

Baixa renda II ¥ 24.600 
Baixa renda I ¥ 8.000 ¥ 15.000 

AAA   PPPAAARRRTTTIIIRRR   DDDEEE   111⁰⁰⁰DDDEEE   OOOUUUTTTUUUBBBRRROOO   OOO   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   MMMÉÉÉDDDIIICCCOOO   MMMUUUDDDAAARRRÁÁÁ   
（（1100 月月 11 日日かからら医医療療制制度度がが変変わわりりまますす）） 
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Até agora , estava sendo utilizada a caderneta de cor amarela , com validade até 30 de setembro . A 
partir de 1⁰ de outubro , será enviada aos segurados uma nova caderneta , que é de cor azul , 
apresente-a nas instituições hospitalares . 

  EEmmiissssããoo  ddaa  ccaaddeerrnneettaa  ddee  ccuurrttoo  pprraazzoo : Para os segurados que estão com as taxas do Seguro 
Nacional de Saúde em atraso , é emitida a “ Caderneta de Curto Prazo ” . Essa caderneta tem um prazo 
de validade menor , mas as despesas cobertas pelo seguro , são iguais a normal .  

  EEmmiissssããoo  ddaa  ccaaddeerrnneettaa  ddee  hhaabbiilliittaaççããoo  ddee  mmeemmbbrroo : Para os segurados com as taxas do Seguro 
Nacional de Saúde com mais de 1 ano de atraso é emitida a caderneta de habilitação de membro . 
ATENÇÃO pois , com essa caderneta , ao se consultar em qualquer instituição hospitalar , você paga o 
valor integral , ou seja , o seguro não cobre nada , mas ao se saldar as taxas em débito , o Seguro 
Nacional de Saúde reembolsa o valor que deveria ser coberto por ele . 
 ≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo  ))  338822--77660055≫≫  

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

   

   

 
Agora existe um telefone exclusivo para você fazer consultas com relação a crianças , mulheres 

( violência doméstica , etc ) , maus tratos a criança e também para fazer denúncias sobre esses maus 
tratos . Por favor , utilize-o . Número do telefone exclusivo  382-9140 

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

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

  
   

   

   
 
 
 

A partir de 1⁰de novembro (qua) as folgas do Salão Funerário nos dia 15 de todo mês e no dia 1⁰de 
janeiro que eram tradicionalmente por causa do TOMOBIKI (veja nota) , passam a ser designadas 
como folgas para manutenção das instalações . E com relação ao último horário de cremação , esse 
será adiantado para às 16:30 . 
※ TOMOBIKI : segundo o calendário lunar , é considerado um dia em que se deve evitar realizar 

velórios , funerais e missa de finados , pois segundo acredita-se , uma pessoa que participar de um 
desses eventos nesse dia , vem a falecer em breve . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKAANNKKYYOO  SSEEIISSAAKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  PPoollííttiiccaa  AAmmbbiieennttaall  ))  338822--99001144≫≫  

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

 
 
 
 

De 16 (seg) à 22 (dom) de outubro , foi estipulada a 「 Semana de Consultas Administrativas de 
Outuno 」. Aproveitando essa semana , a cidade de Suzuka promoverá o seu 「 Local de Consultas 
Administrativas 」. Aposentadoria , governo nacional e provincial , heranças , registros , delimitação 
de propriedades , ou qualquer assunto administrativo , não se acanhe , venha tirar suas dúvidas . 
DDAATTAA  :: 20 de outubro (sex) , das  10:00 às 16:00 / LLOOCCAALL  :: GENDER FREE SUZUKA ( Jefuri 
Suzuka )   /  RREESSPPOONNSSÁÁVVEELL  PPEELLAASS  CCOONNSSUULLTTAASS : Conselheiro Administrativo 
✎ No dia , junto com o conselheiro administrativo estarão tambêm dando consultas : Escritório do 
Seguro Social de Tsu ; Centro do Cidadão de Suzuka ; Advogado ( reservas antecipadas ) ; Notário 
(reservas antecipadas) ; Escrivão Judicial ( reserva antecipada ) ; Despachante ( consultas para 
estrangeiros , reserva antecipada ) ; Inspetor de Terrenos para Habitação ; Consultor Fiscal ( reserva 
antecipada ) e Avaliador de Imóveis . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))  338822--99000044≫≫                                    

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

AAA   CCCAAADDDEEERRRNNNEEETTTAAA   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRAAADDDOOO   DDDOOO   SSSEEEGGGUUURRROOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   MMMUUUDDDAAARRRÁÁÁ   
EEEMMM   111⁰⁰⁰DDDEEE   OOOUUUTTTUUUBBBRRROOO   

（（1100 月月 11 日日かからら国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者証証がが変変わわりりまますす）） 

   AAA   SSSAAALLLAAA   DDDEEE   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAASSS   SSSOOOBBBRRREEE   FFFAAAMMMÍÍÍLLLIIIAAA   EEE   CCCRRRIIIAAANNNÇÇÇAAASSS   TTTEEEMMM   UUUMMM   TTTEEELLLEEEFFFOOONNNEEE   
EEEXXXCCCLLLUUUSSSIIIVVVOOO   

（（家家庭庭児児童童相相談談室室のの専専用用電電話話ががででききままししたた）） 

111   DDDIIIAAA   DDDEEE   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAASSS   CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTAAASSS   
（（11 日日合合同同行行政政相相談談所所をを開開設設ししまますす）） 

   OOO   DDDIIIAAA   DDDEEE   FFFOOOLLLGGGAAA   DDDOOO   SSSAAALLLÃÃÃOOO   FFFUUUNNNEEERRRÁÁÁRRRIIIOOO   EEE   OOO   HHHOOORRRÁÁÁRRRIIIOOO   DDDEEE   CCCRRREEEMMMAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
MMMUUUDDDAAARRRÃÃÃOOO      

（（斎斎苑苑のの休休苑苑日日・・火火葬葬時時間間をを変変更更ししまますす）） 
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                                              Recentemente os crimes tendo como alvo as  

                            crianças ,estão aumentando . 
                                            「KODOMO 110 BAN NO IE 」( casa número 110
                                             da crianças ) são casas e pontos comerciais
                                             marcadas com as placas ao lado, para onde as
                                             crianças podem fugir em caso de perseguição por
                                             pessoas suspeitas . Procure essas placas nas
                                             proximidades de onde o seu filho costuma

        brincar . 

 

 
DDAATTAA  :: 5 de novembro ( dom ) , das 9:30 às 12:00  /   LLOOCCAALL  :: SUZUKA SHI CHIIKI SHOKUGYO 
KUNREN CENTER ( Centro de Treinamento Vocacional Distrital de Suzuka ) , endereço : SUZUKA 
HEIGHTS 1-20  /  AATTRRAAÇÇÕÕEESS  :: distribuição gratuíta de artigos usados ainda bons para uso 
coletados na cidade ( móveis , roupas , etc ) e eletrodomésticos usados doados por MIE KEN DENKI 
SHOGYO KUMIAI SUZUKA SHIBU ( Cooperativa Comercial de Eletrônicos da Província de Mie , 
Sucursal de Suzuka ) . Dependendo do objeto , haverá sorteio . 

  DDOOEE  RROOUUPPAASS  PPAARRAA  OO  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  RREECCIICCLLAAGGEEMM    
Se você tem roupas que já não quer e que podem ser reutilizadas , doe para nós .( aceitaremos 

somente roupas novas ou lavadas . Roupas sujas , lingerie e , meias não são aceitas ) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: até 19 de outubro (qui) , por telefone a Divisão de Processamento de Lixo 
CCOOLLEETTAA  :: de 26 de outubro (qui) à 2 de novembro (qui) , entre as 9:00 e 16:00 , um funcionário da 
Divisão irá buscar as roupas . No ato da inscrição , o dia da coleta será informado . Também é possível 
levar pessoalmente a Divisão de Processamento de Lixo ( nesse caso , levar até dia 2 de novembro (qui) 
até às 16:00 ). 

Não leve as roupas em cabides . Dependendo do estado de conservação das peças , elas podem ser 
recusadas . Pedimos a sua compreensão .  
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHAAIIKKIIBBUUTTSSUU  TTAAIISSAAKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  PPrroocceessssaammeennttoo  ddee  LLiixxoo  )) 338822--77660099≫≫  

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

DDAATTAA  :: 22 de outubro (dom) , das 13:30 às 16:30 / LLOOCCAALL  :: KEN SOUGO BUNKA CENTER 
RECEPTION ROOM ( Sala de Recepção do Centro Provincial Geral de Cultura ) / AATTRRAAÇÇÕÕEESS  ::  
apresentação da cultura e costumes dos países participantes ; exposição e explicação do artesanato ; 
dança , música e brincadeiras ; leilão de caridade e sorteio . / PPAAÍÍSSEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  ::  Austrália , 
Brasil , China , Camboja , Indonésia , Quênia, Laos , Malásia , Mianmar , Filipinas , Cingapura , 
Tailândia e Vietnã .  /  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: gratuíta 
※Para maiores informações :  
►MIE KEN KOKUSAI KOURYU ZAIDAN  ( Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie ) 

Tsu shi Hadokoro 700 UST Tsu 3F      059-223-5006 
►KOKUSAI KOTSU ANZEN GAKKAI  ( IATSS Forum ) 

Dentro do Circuito de Suzuka          370-0511 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))  338822--99000044≫≫                                    

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

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
Maiores informações : Delegacia de Polícia de 

Suzuka    380-0110 

QQQUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   AAAVVVIIISSSOOOSSS   DDDAAA   PPPOOOLLLÍÍÍCCCIIIAAA   
（（警警察察告告知知板板）） 

EEEVVVEEENNNTTTOOO   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRCCCÂÂÂMMMBBBIIIOOO   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL   MMMIIIEEEFFF---IIIAAATTTSSSSSS   FFFOOORRRUUUMMM   
「「「VVVOOOCCCÊÊÊ   CCCOOONNNHHHEEECCCEEE   ???    AAAQQQUUUEEELLLEEE   PPPAAAÍÍÍSSS   ,,,    AAAQQQUUUEEELLLEEESSS   CCCOOOSSSTTTUUUMMMEEESSS   」」」    
（（MMIIEEFF--IIAATTSSSS フフォォーーララムム文文化化交交流流会会「「知知っっててるる？？ああんんなな国国ののああんんななママナナーー」」）） 

FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL   DDDEEE   RRREEECCCIIICCCLLLAAAGGGEEEMMM   222000000666   
（（リリササイイククルルフフェェアア 22000066）） 
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DDAATTAA  :: 1⁰ de outubro ( dom ) , das 9:00 às 16:30 / LLOOCCAALL  :: Divisão de Pagamento de Impostos ( 2⁰ 
andar da prefeitura ) 
※ Não é possível utilizar a saída norte , por favor se dirija ao hall de entrada sul . 
AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  SSOOBBRREE  :: pagamento de impostos municipais , consultas sobre impostos , trâmites 
para débito automático em conta corrente . 

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

  nnoozzeeii  @@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

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 para 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 . 
☆  Os cursos AIUEO e SAKURAJIMA estão a procura de voluntários para lecionar . 
 

 

 

Classe Horário e tipo de aula Local Contato 

SAKURAMBO 

( segunda )  
das 14:30 às 17:00 

※ aulas de reforço escolar para crianças 
estrangeiras que morem nas imediações 

de Sakurajima . 

 
SAKURAJIMA  DANCHI 

SHUKAISHO ( Sala de 
Reuniões do Conj.Habitacional 

Sakurajima ) , prédio pequeno 
no lado sul do P9 . 

 

Akira Nagata 
( japonês )  

386-2966 
 

 

✤ Para saber os dias das aulas , veja o calendário na última página . 
☆ O SAKURAMBO está recrutando voluntários para darem as aulas de reforço .  
 

 

 

BBBAAALLLCCCÃÃÃOOO   DDDEEE   AAATTTEEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   NNNOOO   DDDOOOMMMIIINNNGGGOOO   
（（休休日日窓窓口口をを開開設設ししまますす）） 
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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 

( por telefone ) 
13 de novembro (seg)  

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 . 

6 de novembro (seg) , das 9:30 
às 11:00 e das 13:00 às 15:00 Hoken Center 

 14 de novembro (ter) , das 9:30 
às 11:00 e das 13:00 às 15:00 

Asahi ga Oka Kouminkan 
(Centro Social de Asahi ga Oka )  

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 . 

6 de novembro (seg) 
 das 13:00 às 14:30 Hoken Center 70 

 14 de novembro (ter)   
 das 13:00 às 14:30 

Asahi ga Oka Kouminkan 
(Centro Social de Asahi ga Oka ) 50  

¥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 do outono ( outubro / novembro ) . 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 o 
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 . Descobriu-se que as pessoas 
nascidas entre 1975 à 1977 receberam vacinação contra poliomelite com a taxa de anticorpos mais 
baixa . Os pais que são nascidos nessa época devem consultar-se a respeito na hora de ir vacinar os 
seus filhos . 
IIddaaddee  ppaarraa  vvaacciinnaaççããoo  :: de 3 à 90 meses incompletos 

 
  

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

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



 

DDOOMMIINNGGOO  SSEEGGUUNNDDAA  TTEERRÇÇAA  QQUUAARRTTAA  QQUUIINNTTAA  SSEEXXTTAA  SSÁÁBBAADDOO  

１１  
◆Balcão de Atendimento 
④ 

２２  
★ SSAAKKUURRAAMMBBOO 

３３  
 

４４  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
 

５５  
 

６６  
◆ Orientação para o 
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★★AIUEO 
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SSIIFFAA  

１１１１  
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SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
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          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
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★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
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２２００  
◆ consultas conjuntas④ 
◆ consultas com despa- 
chantes para estrangeiros  
 
  

２２１１  
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２２２２  
◆Evento de Intercâmbio 
Cultural MIEF-IATSS 
Forum ⑤ 
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          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  

２２５５  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  
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          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA   

  

 
 

 

  

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  vvooccêêss  eessttããoo  ??  TToorrççoo

ppaarraa  qquuee  eesstteejjaamm  ccoomm
bbaassttaannttee  ssaaúúddee  ..  EE  ppaarraa  qquuee
aalléémm  ddee  ssaauuddáávveeiiss  vvooccêêss
ppoossssaamm  tteerr  uummaa  uummaa
ttrraannqquuiillaa  ,,  aapprroovveeiitteemm  ee
uuttiilliizzeemm  ooss  bbaallccõõeess  ddee
ccoonnssuullttaa  qquuee  aa  pprreeffeeiittuurraa  ppõõee
aa  ddiissppoossiiççããoo  ddooss  cciiddaaddããooss  ..
VViivvaa  sseemm  ddúúvviiddaass  ,,  vviivvaa  mmaaiiss
ffeelliizz  ..  
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
e aulas de reforço , 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  ⇒⇒ 20 de outubro (sex), das 10h00 às 15h00  
LLOOCCAALL  ⇒⇒ GENDER FREE SUZUKA ( Jefuri Suzuka )  
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  


