
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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Estamos auxiliando pessoas que queiram ganhar
dinheiro , futuramente abrir um negócio ou mesmo
ampliar seu círculo de amizades através de seu
artesanato, para isso realizaremos o 『 JEFURI
FESTA 』 . 

Procuramos pessoas que queiram expor , ou mesmo
vender seu artesanato como : patchwork , tricô ,
crochê , bijuterias , bonecos , quadros , etc . 
DDAATTAA  :: 11 de fevereiro de 2.007（dom）, das 10:00 às
16:00 
LLOOCCAALL  :: GENDER FREE SUZUKA ( Jefuri Suzuka ) 
VVAAGGAASS  : 20 vagas ( se a procura for maior que o
número de vagas , haverá sorteio ) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: até 15 de novembro (qua) , leve uma
amostra de seu trabalho até o Jefuri Suzuka . 

 Não é um FREE MARKET ( mercado livre ) , por
isso , só serão aceitas para a venda peças artesanais ,
confeccionadas pela pessoa que vai expor . 

 Não será possível a venda de alimentos ou bebidas .
 Pessoas que já possuem um comércio , não serão

aceitas . 
 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  DDAANNJJOO  KKYYOODDOO  SSAANNSSAAKKUU  

KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  PPrroommooççããoo  ddaa  IIgguuaallddaaddee  SSeexxuuaall  ))  
338822--99000044≫≫                                          

  ddaannjjookkyyooddoossaannssaakkuu@@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……………………………........... 4.714 
peruanos…………….…...……………..…....   1.558 
chineses …... ……………………………......... 807 
norte e sul coreanos …………………....……. 688
filipinos……………………………………….... 490 
outros …………………………………….......1.100 
 

( segundo dados de setembro de 2006 ) 
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Estaremos recolhendo gratuitamente pneus , etc , enfim lixos que geralmente não são aceitos nas 

instituições de tratamento de lixo da cidade . Para isso , basta levá-los pessoalmente até o local onde 
será realizada a coleta . A coleta dessa vez é destinada apenas a lixo doméstico , lixo comercial não será 
aceito . Pedimos a compreensão de todos . 
DDAATTAA  :: 3 de dezembro (dom) , das 9:00 às 16:00 (será realizado mesmo que chova)  
LLOOCCAALL  :: SUZUKA CHIIKI SHOKUGYOU KUNREN CENTER ( Centro de Treinamento Vocacional 
Distrital de Suzuka ) , Suzuka shi Suzuka Heights 1-20  387-1900 
IITTEENNSS  QQUUEE  SSEERRÃÃOO  CCOOLLEETTAADDOOSS  GGRRAATTUUIITTAAMMEENNTTEE    ::  

 Pneu velho                         extintor de incêndio  
 Botijão de gás propano               óleo de motor 

OOUUTTRROOSS  ::  
 Também serão coletados 4 tipos de eletrodomésticos ( televisão , ar condicionado , geladeira e 
máquina de lavar ) , só que será cobrado uma taxa . Essa taxa vai depender do eletrodoméstico e da 
marca do mesmo . A taxa deve ser paga no dia e local da coleta . 
TTAAXXAA  ::    

 Televisão  ¥ 4.200 ~¥4.830                     ar condicionado    ¥ 5.460 
 Geladeira  ¥ 6.510~¥7.350                      máquina de lavar  ¥ 3.990 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  HHAAIIKKIIBBUUTTSSUU  TTAAIISSAAKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  PPrroocceessssaammeennttoo  ddee  LLiixxoo  ))    

338822--77660099≫≫                                                hhaaiikkiibbuuttsshhuuttaaiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  
   

   

   

   

   

   

Reunião destinada à pais , responsáveis e crianças estrangeiras que frequentarão a escola japonesa . 
Tem como objetivo explicar sobre o sistema educacional , vida escolar , etc . Haverá espaço também 
para consultas . 
DDAATTAA  EE  LLOOCCAALL  ::    

10 de dezembro (dom) no SUZUKA SHI FUREAI CENTER ( Centro Municipal de Amizade ) , Suzuka 
shi Minami Tamagaki cho 6600  386-3704 

17 de dezembro (dom) no MAKITA COMMUNITY CENTER ( Centro Comunitário de Makita ) , 
Suzuka shi Hirata Higashi machi 5-10  370-0058 
PPRROOGGRRAAMMAA  ::  

 13:15~13:30 ➩  Recepção 
 13:30~13:40  ➩ Cumprimentos 
 13:40~14:20  ➩ Sistema educacional escolar ; 1 dia da escola primária ; 1 ano da escola primária ; 

o que será necessário na escola  
 14:20~14:40  ➩ Consultas ( esclarecimento de dúvidas sobre a vida escolar , etc ) 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  JJIINNKKEENN  KKYYOOIIKKUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ddooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss  )) 
338822--99003300≫≫     jjiinnkkeennkkyyooiikkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Consultas gratuítas com advogados e despachantes sobre leis , vistos e assuntos relacionados . Sua 
consulta será sigilosa !  
DDAATTAA  ::  26 de novembro (dom) , das 13:00 às 17:00  
LLOOCCAALL  ::  UST TSU 3⁰andar , salas de reuniões A e B (estação Kintetsu / JR Tsu , saída leste ) 
VVAAGGAASS  ::  5 pessoas por área ( até 30 minutos por pessoa )  
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  sistema de agendamento . Agende seu horário por telefone . 

 Teremos intérpretes de português , espanhol , inglês , tailandês e tagalo . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  MMIIEE  KKEENN  KKOOKKUUSSAAII  KKOOUURRYYUU  ZZAAIIDDAANN    ((  FFuunnddaaççããoo  ddee  IInntteerrccââmmbbiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMiiee  ))    

005599--222233--55000066≫≫          mmiieeff@@mmiieeff..oorr..jjpp 

DDDIIIAAA   DDDEEE   CCCOOOLLLEEETTTAAA   SSSIIIMMMUUULLLTTTÂÂÂNNNEEEAAA   DDDEEE   LLLIIIXXXOOO   DDDEEE   DDDIIIFFFÍÍÍCCCIIILLL   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSAAAMMMEEENNNTTTOOO   
（（処処理理困困難難物物一一斉斉収収集集のの日日）） 

『『『    RRREEEUUUNNNIIIÃÃÃOOO   EEEXXXPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVAAA   SSSOOOBBBRRREEE   OOO   IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   NNNAAA   EEESSSCCCOOOLLLAAA   PPPRRRIIIMMMÁÁÁRRRIIIAAA   』』』DDDEEE   222000000666  
（（22000066 年年『『小小学学校校入入学学ののたためめのの説説明明会会』』）） 

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAASSS   PPPAAARRRAAA   EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRROOOSSS   CCCOOOMMM   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSTTTAAASSS   
（（外外国国人人ののたためめのの専専門門相相談談会会）） 
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DDAATTAA  :: 17 de dezembro (dom) , será realizado mesmo que chova 
LLOOCCAALL  :: Circuito de Suzuka , na pista de corrida internacional e nas ruas próximas. 
MMOODDAALLIIDDAADDEESS  :: 21.0975km (meia maratona) , 5.8 km , 2.2 km , 5.8 km para cadeira de roda de 
competição , 2.2 km para cadeira de roda comum . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Até dia 17 de novembro (sex) preencha a ficha de inscrição que é encontrada na Divisão 
de Esportes , instituições esportivas na cidade , nos Centros Cívicos Regionais ou Centros Sociais e 
pague no correio o valor da taxa de participação escrito na ficha de inscrição (só valem os recibos com 
carimbo até o dia final da inscrição), ou então se inscreva pela internet (em japonês). 
※ Maiores informações você encontra na Home Page da prefeitura ( TOPICS ). 

  PPRREECCIISSAA--SSEE  DDEE  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  !!    
Estamos a procura de pessoas que , no dia da maratona possam trabalhar como voluntárias . 

HHOORRÁÁRRIIOO : das 7:30 às 12:30  /  CCOONNTTEEÚÚDDOO  :: trabalho de acompanhamento da maratona 
※  Para as pessoas que trabalharem como voluntárias entregaremos o almoço (BENTO) e uma 
camiseta . Maiores informações , consulte a Divisão de Esportes .  

 
 
 

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

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

   

   
  
  
  
  
    

DDAATTAA:: 12 de novembro (dom) , à partir das 8h20 ( será realizado mesmo que chova ) 
LLOOCCAALL  :: em frente ao estacionamento da Segunda Dependência da prefeitura 
PPEERRCCUURRSSOOSS  ::  
✤✤ PPEERRCCUURRSSOO  AA  ((4455  kkmm)) ：： Segunda Dependência → KAWADA → JIYU GA OKA DANCHI → 
OOKUBO,TSUBAKI ICHIMIYA ,YAMAMOTO → TSUBAKI JINJA (templo)→ TSUBAKI ICHIMIYA 
→IDAGAWA →Hospital KAISEI (almoço) 
✤✤PPEERRCCUURRSSOO  BB  ((2200  kkmm))：：  Segunda Dependência→ Ciclovia KIDABASHI→ Margens do rio Suzuka
→ Hospital KAISEI (almoço)  

 As batatas serão arrancadas de uma plantação próxima ao Hospital Kaisei . As pessoas que forem 
voltar até o estacionamento da Segunda Dependência , irão de bicicleta e , as batatas serão levadas de 
carro até lá . 
PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  ::  SUZUKA SHI SAIKURINGU KYOKAI ( Associação de Ciclismo de Suzuka ) 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: ¥ 1.800 (crianças com idade correspondente ao curso primário ou menores 
pagam ¥ 1.000 ) 

 Nesse valor estão inclusos o almoço , o ingresso para ir arrancar batatas e o seguro contra 
acidentes . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Até dia 6 de novembro (seg) , preencha a ficha de inscrição , e junto com a taxa de 
participação leve até um dos locais abaixo : 
--MMOORRII  CCIIRRCCLLEE ( Kou cho 2271-1 378-9211 ) ; -  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   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO , pois nos dias 3 (sex) e 4 (sab) de novembro , devido a manutenção do maquinário de 
trituramento , os lixos que necessitarem ser triturados , como : móveis , madeiras , tatamis , galhos 
com até 50 cm , etc , não serão recebidos .  

No dia 3 de novembro , os móveis de madeira , tatamis , etc que necessitarem ser triturados , não 
serão coletados nas casas . Pedimos a compreensão de todos . 
  ≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSEEIISSOO  CCEENNTTEERR  ((  UUssiinnaa  MMuunniicciippaall  ddee  IInncciinneerraaççããoo  ddee  LLiixxoo  ))  337722--11664466≫≫  

  sseessoo@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp  

111000ªªª    MMMAAARRRAAATTTOOONNNAAA   DDDAAA   CCCIIIDDDAAADDDEEE   DDDEEE   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   
（（第第 1100 回回鈴鈴鹿鹿シシテティィママララソソンン）） 

333000⁰⁰⁰EEENNNCCCOOONNNTTTRRROOO   CCCIIICCCLLLÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   EEEMMM   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   
（（第第 3300 回回鈴鈴鹿鹿市市民民ササイイククリリンンググ大大会会））  

UUUMMMAAA   PPPAAARRRTTTEEE   DDDAAA   EEENNNTTTRRREEEGGGAAA   DDDOOO   LLLIIIXXXOOO   NNNAAA   UUUSSSIIINNNAAA   DDDEEE   IIINNNCCCIIINNNEEERRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
FFFIIICCCAAARRRÁÁÁ   PPPAAARRRAAALLLIIISSSAAADDDAAA   

（（清清掃掃セセンンタターーへへののごごみみのの搬搬入入をを一一部部停停止止ししまますす）） 
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Evento que pretende de forma divertida fazer com que os cidadãos de uma forma geral , ou seja , de 
crianças a idosos , vejam , participem e experimentem aprofundar os seus conhecimentos sobre 
segurança , e assim garantir no dia-a-dia sua segurança contra acidentes de trânsito , criminalidade e 
desastres naturais . 
DDAATTAA  :: 11 (sab) e 12 (dom) de novembro , das 10:00 às 16:30  
LLOOCCAALL  ::  SUZUKA HUNTER e BENTEN YAMA KOEN ( Parque Benten Yama, ao lado do Hunter )   
✎ Maiores informações , entre em contato diretamente com a Divisão de Segurança e Prevenção de 
Calamidades . 
 

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

 
   

   

   

Ultimamente você tem se sentido estressado ? A educação dos filhos está difícil ? Você não tem 
vontade de fazer nada ? Está difícil de se relacionar com as outras pessoas ? Não há diálogo em casa ? 
Entre outras coisas mais ? Então venha se consultar gratuitamente com um psicólogo ou um psiquiatra 
sobre você ou sua família . 
DDAATTAA  :: 4 de dezembro (seg) , das 13:00 às 16:00  
LLOOCCAALL  :: UST TSU 3⁰andar na Sala de espera (Hikaeshitsu ), (estação de Tsu ,saída leste) 
VVAAGGAASS  :: 3 por ordem de agendamento (1 hora por pessoa)  
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: a partir de 15 de novembro (qua) , agende o seu horário , telefonando para a Fundação 
de Intercâmbio Internacional de Mie . 

 Terá intérprete de português . 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  MMIIEE  KKEENN  KKOOKKUUSSAAII  KKOOUURRYYUU  ZZAAIIDDAANN    ((  FFuunnddaaççããoo  ddee  IInntteerrccââmmbbiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMiiee  ))    
005599--222233--55000066≫≫          mmiieeff@@mmiieeff..oorr..jjpp  

  
  
             

  
   

   
 

 
 

A partir de 1⁰ de dezembro , para evitar a solicitação de documentos por terceiros e para preservar  
os dados pessoais de cada cidadão, toda pessoa que for solicitar algum documento junto a Divisão de 
Assuntos do Cidadão ou em qualquer Centro Cívico Regional terá que apresentar algum documento 
que comprove sua identidade . Pedimos a colaboração de todos . 
 

  CCEERRTTIIDDÕÕEESS  EE  NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  QQUUEE  EEXXIIGGIIRRÃÃOO  CCOOMMPPRROOVVAANNTTEE  DDEE  IIDDEENNTTIIDDAADDEE  ::  
Solicitação de certidões como : cópia do comprovante de residência ; certificado de registro de família 
integral ou parcial ; certificado de carimbo ; comprovante de renda ; comprovante de impostos ; 
comprovante de pagamento de impostos ( incluindo o para a vistoria obrigatória de veículos 
( SHAKEN )) ; comprovante de registro de estrangeiro , etc . 
Solicitação de notificações como : registo de casamento ; registro de divórcio , etc . 
 

  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  QQUUEE  CCOOMMPPRROOVVEEMM  AA  IIDDEENNTTIIDDAADDEE  ::    
Para que se comprove a identidade , será pedido que se apresente um documento que contenha foto 

como : carteira de motorista ; passaporte , etc . 
※ Pessoas que não possuem documentos com fotos expedidos por órgãos públicos devem entrar em  

contato com a Divisão de Assuntos do Cidadão ,  383-9013 . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssuunnttooss  ddoo  CCiiddaaddããoo  ))  338822--77660055≫≫  

 sshhiimmiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 

   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAASSS   PPPSSSIIICCCOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAASSS   PPPAAARRRAAA   EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRROOOSSS   
（（外外国国人人ののたためめののこここころろのの相相談談）） 

   NNNOOO   AAATTTOOO   DDDAAA   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   ,,,    SSSEEERRRÁÁÁ   FFFEEEIIITTTAAA   AAA   
IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   PPPEEESSSSSSOOOAAALLL      

（（住住民民票票のの写写ししななどどのの証証明明書書請請求求やや戸戸籍籍届届ななどどのの届届出出のの際際にに本本人人確確認認をを行行いいまますす）） 

EEEVVVEEENNNTTTOOO   SSSOOOBBBRRREEE   SSSEEEGGGUUURRRAAANNNÇÇÇAAA   『『『AAANNNZZZEEENNN・・・AAANNNSSSHHHIIINNN   FFFEEESSSTTTAAA   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   』』』    
（（安安全全イイベベンントト「「安安全全・・安安心心フフェェススタタすすずずかか」」）） 
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Para que você possa olhar para a sua saúde com outros olhos , estará a sua disposição funcionários 

especializados para cada área . Eles consulta darão consultas e dicas sobre hábitos alimentares e como 
se manter saudável  . Leve a sua família e vá descobrir uma nova forma de se ter saúde . 
  
DDAATTAA  :: 12 de novembro ( dom ) , das 9:30 às 16:00 (entrada só até às 15:30 )   
LLOOCCAALL  :: HOKEN CENTER ( Centro de Cuidado da Saúde Pública )  
 

  CCUURRSSOO  SSOOBBRREE  SSAAÚÚDDEE        ➩ 1100::0000  ààss  1111::3300    
Palestra sobre saúde mental ,  
tema : 「Depressão , delírios e perda de memória , a saúde sentimental dos idosos 」 
 Palestrante : Sr. Shinji Nakase , do Hospital Suzuka Kousei  
※ Das 11:30 às 12:00 , espaço aberto as perguntas . 

  VVAAMMOOSS  TTOORRNNAARR  AA  OOLLHHAARR  PPAARRAA  NNOOSSSSOO  CCOORRPPOO    ➩ 99::3300  ààss  1166::0000    
 Medição de pressão arterial 
 Medição de altura e peso 
 Checagem de gordura e grau de obesidade ( IMC ) 
 Teste de predisposição ao álcool 
  VVAAMMOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAARR  !!    
 Cantinho dos brinquedos feitos à mão  ➩ 9:30 às 16:00 
Exposição de brinquedos e confecção de brinquedos usando caixinha de leite e de filme fotográfico. 

 Cantinho dos quitutes caseiros  ➩ 9:30 às 16:00 
Exposição e degustação de quitutes saudáveis . 

 Cálculo do tempo de vida por computador ➩ 9:30 às 16:00 
É somente uma hipótese . Não é possível realizar o cálculo com bebês e pessoas muito jovens . 

 Exercícios para ativar o cérebro  ➩10:00 às 11:30 
 Prevenção de doenças usando música ➩ 13:30 às 16:00 
Terapeuta musical  Sra.Sayuri Kiryu 

 Medição de monóxido de carbono na expiração pela máquina Smokerizer ➩ 9:30 às 16:00 
 Cantinho de medição de resistência física  ➩ 9:30 às 16:00 
Medição da força das mãos , idade do corpo , etc , também terá dicas de exercícios . 
  EESSCCUUTTEE  UUMM  PPOOUUCCOO    
 Consultas sobre saúde dadas por médicos  ➩ 9:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 
 Exame e consulta sobre dentes dadas por odontologistas  ➩ 9:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 
 Consultas sobre saúde para fazer você pensar  ➩ 9:30 às 16:00 
Consulta sobre saúde e medicamentos dadas por farmacêuticos 

 Sala de saúde da cidade  ➩ 10:00 às 16:00 
Estimulando o cérebro , vamos mantê-lo saudável . 

 Consultas com nutricionistas  ➩ 9:30 às 16:00 
Checagem de alimentação pelo guia de balanço alimentar , etc 

 Você sabia ? Indicação de alimentos  ➩ 9:30 às 16:00 
 Consultas sobre saúde para estrangeiros  ➩ 9:30 às 16:00  
Haverá intérpretes de português , espanhol e inglês , que além de fazerem a interpretação , também 
servirão de guias . Haverá também distribuição de material impresso em língua estrangeira . 
  VVAAMMOOSS  EENNTTEENNDDEERR    
 Cantinho de divulgação da doação de sangue 
 Cantinho de divulgação do exame de câncer de mama  
Vamos nos interessar mais pelos nossos seios . 

 Cantinho do Health People 21  
Vamos pensar em construir nossa própria saúde . Os visitantes ganharão de presente o WALKING  

MAP ( mapa para caminhada ) .  
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  SSHHII  KKEENNKKOO  ZZUUKKUURRII  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSaaúúddee  PPúúbblliiccaa  )) 338822--22225522≫≫                                      

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

222000⁰⁰⁰FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   「「「VVVAAAMMMOOOSSS   PPPEEENNNSSSAAARRR   SSSOOOBBBRRREEE   AAA   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   QQQUUUEEE   
EEESSSTTTÁÁÁ   AAA   NNNOOOSSSSSSAAA   VVVOOOLLLTTTAAA   」」」    

（（第第 2200 回回健健康康展展「「考考ええよようう、、自自分分のの健健康康ままわわりりのの健健康康」」）） 



Boletim Mensal Suzuka          edição de novembro  

 ⑥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Horário e tipo de curso Local Contato 

AIUEO 
(sábado)  

das 18h00 às 19h30 
※ japonês básico , ajustado 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 .  
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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 ) 
Câncer de pulmão 

Pessoas acima 
de 40 anos 

15 de dezembro (seg)  
das 9h00 às 11h00 Hoken Center 120 

Radiografia ¥ 200 
Exame do catarro 

¥ 600 
Abertas 

8 de dezembro (sex)  
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 . 

11 de dezembro (seg) , das 9:30 
às 11:00 e das 13:00 às 15:00 Hoken Center Manhã : 50 

Tarde : 50 ¥ 1.800 Abertas 
Câncer de mama 

（ultrassonografia） 
Mulheres com 

mais de 40 anos ※ Traga toalha de banho. 
1 de dezembro (sex) , das 9:30 
às 11:00 e das 13:00 às 15:00 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 . 
1 (sex) e 11( sex) de dezembro  

 das 13:00 às 14:30 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 . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
O exame de saúde destinado a crianças de 1 ano e 6 meses e de 3 anos e 6 meses . As crianças na 

idade de fazer o exame receberão via correio uma notificação . Caso necessitem alterar o dia marcado 
na notificação , devem entrar em contato com a Divisão de Saúde Pública . 
 

  

≪≪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  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
 

２２  
 

３３  
   

 

４４  
★★AIUEO 
 

５５    
 

６６  
★ SSAAKKUURRAAMMBBOO  

７７  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  

８８  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  
        
  

９９  
  

１１００  
 

１１１１  
◆ ANZEN ・ ANSHIN 
FESTA ④ 
 

１１２２  
◆30⁰Encontro ciclístico em 
Suzuka ③ 
◆ANZEN・ANSHIN FESTA 
④ 
◆20⁰Festival de Saúde ⑤ 
 

１１３３  
★ SSAAKKUURRAAMMBBOO  

１１４４  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA    

１１５５  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  

１１６６  
  

１１７７  
◆ consultas com despa- 
chantes para estrangeiros  
◆ Orientação para o 
cotidiano   
  

１１８８  

 

１１９９  
 

２２００  
★ SSAAKKUURRAAMMBBOO 

２２１１  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  

２２２２  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  

２２３３  
  

２２４４  
  

２２５５  
★★AIUEO 
 

２２６６  
◆ Consultas para es- 
trangeiros com espe- 
cialistas ② 
 

２２７７  
★ SSAAKKUURRAAMMBBOO  

２２８８  
          CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA   

２２９９  
★★   CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss  

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
  

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 
Tiragem : 1.700 exemplares 

 

★  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  eessttáá  aa  ssaaúúddee  ddee  vvooccêêss??

EEssttããoo  ccuuiiddaannddoo  ddeellaa
ddiirreeiittiinnhhoo  ??    
QQuuee  ttaall  aapprreennddeerr  aa  oollhhaarr  aa

ssuuaa  ssaaúúddee  ddee  uummaa  ffoorrmmaa
ddiiffeerreennttee  ??  CCoommoo  ??  PPaarrttiicciippee
ddoo  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  ee
ddeessccuubbrraa  ccoommoo  ..  

EEssppeerroo  vvooccêêss  lláá  ....UUmm  ggrraannddee  
aabbrraaççoo  ee  ssee  ccuuiiddeemm  !!!!  

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 . 

  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  

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  ⇒⇒ 17 de novembro (sex), das 10h00 às 15h00  
LLOOCCAALL  ⇒⇒ Sala de Reuniões no 12⁰da 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 


