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População estrangeira  
（国別外国人登録者数） 

 
brasileiros……………………………....... ..4,927 
peruanos…………….…...……………..…. 1,556 
chineses …... …………………………….......871 
norte e sul coreanos …………………....….. 692 
filipinos………………………………………. 538 
outros….……………………………….........1,116 

( segundo dados de março de 2007 ) 

❀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 .

Estamos a procura de matérias
para colocar no Boletim. Se
você tiver alguma coisa
interessante ,  mande nos o
texto,  ilustração,  etc por
e-mail ou anexado ao e-mail 
Aceitamos somente anúncios
sem fins lucrativos.  

CCOO  
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BRINCADEIRAS DE TODO MUNDO 
O KOKUSAI KOTSU ANZEN GAKKAI (IATSS
Forum) junto com os estagiários de 9
nacionalidades do ASEAN(Association of Southeast
Asian Nations) e os coordenadores de assuntos
internacionais que trabalham na Fundação de
Intercâmbio Internacional de Mie (MIEF)
convidam para apresentação da cultura, costume,
educação, música e da dança de vários países 
DATA:13 de maio (dom) das 13:00 as 17:00hs. 
LOCAL:Bunka Kaikan Satsuki Plaza 

 (Salão Cultural Satsuki Plaza). 
Países participantes: Austrália, Brasil, China, 

Camboja, Indonésia, Quênia,
Laos, Malásia, Mianmar, 
Filipinas, Cingapura, 
Tailândia e Vietnã. 

Taxa de inscrição: 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  059- 370-0511. 
Informações: SUZUKA SHIMIN TAIWA KA (Divisão de
Consulta  Pública)  059- 382-9058  
e-mail:shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 
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IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( NOÇÕES BÁSICAS ) 

（自動車税のあらまし） 
◆◆ O que é imposto sobre veículos automotores ?  

É o imposto referente ao período de 1 ano ( 1 de abril à 31 de março ), calculado para o atual 
proprietário do veículo ( em 1 de abril de todos os anos ) . Se depois de 1 de abril houver um novo registro 
de veículo , à partir desta data o imposto começa a ser calculado para o novo proprietário. 
◆◆  CCoommoo  éé  ccaallccuullaaddoo  oo  iimmppoossttoo  ??    

O imposto é calculado conforme o peso e as cilindradas do veículo , tendo como base  
 o período de 1 ano ( 1 de abril à 31 de março ) . 
Depois de 1 de abril , o cálculo é feito da seguinte maneira :  novos registros de veículos : à 

partir do mês seguinte ;  veículos com registro de baixa : até o mês da baixa ; ambos dividindo o valor 
base de 1 ano pelos meses em que se usou o veículo . 
【【RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA】】  

Para os veículos de uso particular , o valor do imposto anual segue na tabela abaixo , conforme as 
cilindradas . 

 
◆◆  FFoorrmmaa  ddee  ppaaggaammeennttoo  ddee  iimmppoossttoo  

Todos os anos em maio , é enviado por correio a notificação para pagamento do imposto . Vá ao banco, 
correio ou lojas de conveniência (24hs) mais próximo e pague o imposto até a data de vencimento , que é 
31 de maio (qui) . 

Passada a data de pagamento , é acrescido multa sobre o valor do imposto . 
◆◆  EEmm  ccaassoo  ddoo  nnããoo  ppaaggaammeennttoo  ddoo  iimmppoossttoo  
   Será enviado um novo aviso de pagamento e , se mesmo assim não for efetuado o pagamento , será 
feita uma investigação dos bens e , salário , automóveis , dinheiro em conta bancária , etc , poderão ser 
confiscados a título de pagamento de imposto . 
◆ RReedduuççããoo  ddoo  iimmppoossttoo  ssoobbrree  vveeííccuullooss  ,,  eettcc  ppaarraa  ddeeffiicciieenntteess  ffííssiiccooss 
   Para deficientes físicos proprietários ou usuários de veículos automotores , existe um sistema de 
redução dos valores dos impostos sobre veículos automotores ou especial sobre veículos automotores .      

Para maiores informações consulte o KENZEI JIMUSHO ( Escritório de Impostos Provinciais 
 

PPEERRGGUUNNTTAASS  FFRREEQQUUEENNTTEESS 
  

 Não possuo mais o veículo , mas mesmo assim continuo a receber a notificação de pagamento..... 
Mesmo vendendo o veículo a um amigo , se o nome do proprietário não foi alterado no SHAKEN SHO 

( documento do veículo ) , o imposto será sempre cobrado da pessoa na qual o nome consta no documento , 
por isso , não esqueça de fazer a transferência junto aoUN YU KYOKU ( Departamento de Transportes ) 

 
Mudei de endereço e a notificação de pagamento não chegou.... 
A notificação de pagamento é enviada para o endereço do proprietário que consta no SHAKEN SHO . 

Em caso de mudança de endereço , não deixe de fazer a alteração junto ao UN YU KYOKU ou no 
SUZUKA KENZEI JIMUSHO ( Escritório de Impostos Provinciais , Sucursal de Suzuka )  

Mesmo o veículo estando quebrado , não funcionando mais ou com o SHAKEN ( vistoria obrigatória ) 
vencido , a notificação para pagamento do imposto chegou..... 

                             
Por mais que o veículo esteja quebrado ou com o SHAKEN  vencido , se não for dado baixa no registro do 
carro , o imposto continuará a ser calculado . Por esse motivo , se tiver um veículo nessas condições ,vá  
até o UN YU KYOKU cuidar dos trâmites necessários . 

 

CCiilliinnddrraaddaass  VVaalloorr  ddoo  
iimmppoossttoo  CCiilliinnddrraaddaass  VVaalloorr  ddoo  

iimmppoossttoo  
 
 
 
 

Abaixo de 1.000cc 
 
 
 

¥ 29.500 De 3.000cc ～ abaixo de 3.500cc ¥ 58.000 

De 1.000cc ～ abaixo de 1.500cc ¥ 34.500 De 3.500cc ～ abaixo de 4.000cc ¥ 66.500 

De 1.500cc ～ abaixo de 2.000cc ¥ 39.500 De 4.000cc ～ abaixo de 4.500cc ¥ 76.500 

De 2.000cc ～ abaixo de 2.500cc ¥ 45.000 De 4.500cc ～ abaixo de 6.000cc ¥ 88.000 

De 2.500cc ～ abaixo de 3.000cc ¥ 51.000 acima de 6.000cc ～ ¥ 111.000 
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O valor do imposto , comparado com o ano passado , aumentou ..Os veículos com registros novos (  
confira nos documentos do veículo ) , veículos a gasolina com mais de 13 anos e veículos a diesel com mais 
de 11 anos , ficaram com o imposto 10% mais caro . 
 

【【IInnffoorrmmaaççõõeess  ssoobbrree  iimmppoossttoo】】  
 MIE KEN SUZUKA KENZEI JIMUSHO ( Escritório de Impostos da Província de Mie , Sucursal 

Suzuka )   〒513-0809 Suzuka shi , Nishijo 5-117          （059）-382-8660 
 

【【IInnffoorrmmaaççõõeess  ssoobbrree  rreeggiissttrrooss】】    
 CHUBU UN YU KYOKU MIE  UN YU SHIKYOKU ( Departamento de Transportes da Região de 

Chubu , Escritório Regional de Transportes de Mie ) 
〒514-0303  Tsu shi Kumozu Chotsune cho Roku no Wari 1190-9            （050）-5540-2055 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  MMIIEE  KKEENN  SSUUZZUUKKAA  KKEENNZZEEII  JJIIMMUUSSHHOO    ((  EEssccrriittóórriioo  ddee  IImmppoossttooss  ddaa  PPrroovvíínncciiaa  ddee  MMiiee  ,,  SSuuccuurrssaall  
ddee  SSuuzzuukkaa  ))   (059)-382-8660≫≫  

 
DEPOIS DOS GRANDES FERIADOS OS BALCÕES DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO FICAM CONGESTIONADOS 
大型連休明けの市民課窓口は混雑します  

Todos os anos após os grandes feriados, os balcões de atendimento ao público ficam congestionados. 
Nessa época o número de pedidos de documentos aumentam e há casos em que o tempo de espera 

aumenta, por esse motivo pedimos que compareçam com tempo a prefeitura.  
A entrega e a retirada dos certificados e das notificaçães podem ser feitas nos chikushimin center 

(Centros Cívicos Regionais) 
ATENÇÃO: Desde dezembro do ano passado, para fazer a solicitação de documentos é necessário a 

apresentação de um documento para identificação, por isso pedimos que traga a carteira de motorista ou 
qualquer outro documento. 
.<IInnffoorrmmaaççõõeess::SSHHIIMMIINN  KKAA((DDiivviissããoo  ddee  AAtteennddiimmeennttoo  aaoo  PPúúbblliiccoo))  ::>>  ☎☎  ((005599--338822--99001133))� ✉shimin@city.suzuka.lg.  

TRÂMITE PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE PARA 
PAGAMENTO DE IMPOSTO MUNICIPAL  

  市税の口座振替手続はお早めに 
  Para fazer a trâmite do débito automático em conta corrente para pagamento do imposto municipal 
leva aproximadamente 1 mês.Por isso pedimos que façam o trâmite o mais rápido possível. 

Para fazer a inscrição do trâmite para débito automático vá aos balcões do Nozeika (Divisão de 
Pagamento de Imposto) ou nas Instituições Financeiras (Banco). 
LEVAR：  Caderneta bancária  

 Carimbo (O mesmo que foi usado para fazer a caderneta bancária) 
         Aviso do pagamento do imposto. 

<IInnffoorrmmaaççõõeess::  NNOOZZEEII--KKAA  ((DDiivviissããoo  ddee  PPaaggaammeennttoo  ddee  IImmppoossttoo  ddee  RReennddaa>>（（005599））－－338822--99000088  
✉ nozei@city.suzuka.lg.jp 

BBAALLCCÕÕEESS  NNOOTTUURRNNOOSS  EE  NNOO  FFIINNAALL  DDEE  SSEEMMAANNAA  PPAARRAA  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEE  IIMMPPOOSSTTOO    
納税の休日・夜間窓口を開設します 

A Divisão de pagamento de imposto funcionará num final de semana, e terá tambem balcões noturno.  
NO FINAL DE SEMANA: 27 de maio (dom)  das  9:00hs~16:30hs  
NOTURNO: 30(qua) e 31(qui) de maio até as 20:00hs. 
LOCAL: Nozei ka( Divisão de pagamento de imposto.) 

Não será possível utilizar a entrada norte, venha pela entrada sul. 
CONTEÚDO:  Pagamento do imposto municipal. 

               Consulta sobre forma de pagamento. 
               Débito automático em conta corrente. 
<IInnffoorrmmaaççõõeess::  NNOOZZEEII  KKAA((DDiivviissããoo  ddee  ddee  PPaaggaammeennttoo  ddee  IImmppoossttooss))  ::>>  ☎☎  （（005599））－－338822－－99000088✉ nozei @city.suzuka.lg.jp  
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O SISTEMA DE AUXÍLIO A INFÂNCIA FOI ALTERADO 

児童手当制度が拡充されました 
A partir de 1 de abril por lei uma parte do auxílio a infância foi alterado. O pagamento é feito para quem 
sustenta a criança. Em relação as crianças com 3 anos incompletos, o auxílio para o primeiro filho, assim 
como  para o segundo filho dobrou ( ¥ 10.000 mensalmente.) 
 O valor da ajuda para as crianças com mais de 3 anos,  limite de idade e o limite de renda permitidas 
para receber o auxílio não tiveram alteraçães.   

 Relação do valor do auxílio a infância para as crianças de zero a 3 anos incompletos.. 
 DE ZERO A 3 ANOS INCOMPLETOS 

Primeiro e segundo filho: ¥10.000 mensalmente. (Antes da alteração ¥5.000) 
A partir do terceiro filho ¥10.000 mensalmente.(Igual até agora). 

 ACIMA DE 3 ANOS  
Primeiro e segundo filho ¥5.000 mensalmente. (Igual até agora) 

A partir do terceiro filho ¥10.000. (Igual até agora) 
 Após esta alteração não é necessário fazer nenhum trâmite para receber o auxílio a infância. 
 A partir de abril de 2007 para as crianças com menos de 3 anos, o valor do auxílio pago 

 mensalmente é de ¥10.000, mas quando completar 3 anos, a partir do mês seguinte o auxílio será de 

¥5.000 tanto para o primeiro como para o segundo filho 
.<IInnffoorrmmaaççõõeess::KKOOSSOODDAATTEE  SSHHIIEENN  KKAA（（DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa    iinnffaannttiill>>  ☎☎（（005599））--338822--77666611  

✉ kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

SUBSÍDIO PARA SISTEMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 
国際交流事業助成制度のご利用を 

A  Associação de Amizade Internacional de Suzuka dará subsídio parcial para despesas relacionadas às 
atividades de intercâmbio internacional realizadas a nível de cidadania ou por grupos, com o objetivo de 
torná-las mais ativas. 
Atividades que poderão receber subsídios: Atividades reconhecidas como aquelas realizadas, com 
colaboração internacional e aquelas relacionadas a compreensão e apoio internacional a serem 
executadas durante este ano. Valor: No máximo a 1/ 2 do total das despesas gerais(no máximo ¥100.000). 
Inscrição:Pegue o formulário e preencha na própria Associação até o dia 31 de maio(qui) 

A decisão será após o julgamanto feito pela comissão de administração da Associação. 
.<IInnffoorrmmaaççõõeess::  AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa>>  ☎☎（（００５５９９））－－３３８８３３－－００７７２２44００ 

✉sifa@mecha.ne.jp 
 
QUADRO  DE  FUNCIONÁRIOS  DO  S.I.F.A 
 
 
 
CHIZUKO NAKANO 
Entrei recentemente no 
SIFA como intérprete de 
inglês. Pode me chamar de 
Chiko(Tiko).Quando 
precisar venha a nós. 

 
MARIA KOCHI 
Entrei na SIFA em janeiro,como 
intérprete de português, espero 
poder contribuir para facilitar o 
dia a dia dos estrangeiros 
residentes em Suzuka. Quando 
precisar, ligue nos,  ou venha 
pessoalmente. 

 
KUMPEI KAWADE 
Em abril ingressei no SIFA 
como intérprete de espanhol. 
Farei o possível para tornar a 
cidade de Suzuka agradável 
para morar. 
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CURSO  DE  YOGA  NA  PARTE  DA   TARDE 
ヨガ 教室 午後の部 

Quando: Nas terças feiras no período de 5 de junho a 11 de setembro das 13:00hs ~ 14:30hs (11 aulas). 
Local: Budo Kan Dai 3 dojou (Ginásio Municipal de Artes Marciais）Ao lado do Ginásio Municipal 
deEsportes.      Vagas: 40  

 É dada prioridade aos moradores de Suzuka. As inscrições serão feitas por ordem de chegada. . 
 Custo: ¥3.500 incluindo o Seguro contra Acidentes Esportivos.  
Inscrição: De 16 de maio (qua)～31 de maio (qui) a partir das 13:00hs,  
anexe o valor da inscrição e vá diretameante ao Ginásio Municipal de Esportes.  

 É feita apenas uma inscrição por pessoa 
 Quem estiver fazendo o curso do primeiro semestre não poderá se inscrever novamente.   

.<IInnffoorrmmaaççõõeess::  SShhiirriittssuu  TTaaiikkuu  KKaann  ((  GGiinnáássiioo  MMuunniicciippaall  ddee  EEssppoorrttee))＞＞  ☎☎  （（005599））--338877--66000066  

O FUREAI NOUEN (CONTATO COM PLANTAÇÃO) 
ESTÁ A PROCURA DE LOCATÁRIOS 
(「ふれあい農園」利用者を募集します) 

O Fureai Nouen está a procura de locatários para cultivar verduras ou flores das 4 estações, em 
pequenos lotes. A seguir apresentamos os lotes que estão a procura de locatários. 

 Lugar Área Número de lotes Locador 
Kamei 
Nouen 

Ifuna cho 3050-1  
e outros 

Aproximadamente 
80 2m  
(4m×20m) 

9 lotes 
(Por ordem de 
chegada) 

Kuniaki Kamei 
(Ifuna cho 1026-1) 
  ☎☎  059-371-0114 

Kawakita 
Nouen 

Ishiyakushi cho 
3775 

Aproximadamente 
30 2m  
(5m×6m) 

3 lotes  
(Por ordem de 
chegada) 

Kiyoshi Kawakita 
(Ishiyakushi cho 2980-1) 
  ☎☎  059-374-1529 

Sugino 
Nouen 

Akinaga cho 965-6 
e outros 

Aproximadamente 
30 2m  
(5m×6m) 

5 lotes  
(Por ordem de 
chegada） 

Takafumi Sugino 
(Higashi isoyama 2-25-25) 
    ☎☎    090-1475-7320 

Minobe 
Nouen 

Shouno Kyoushin 
1-3517-5 

Aproximadamente 
20 2m  
(5m×4m) 

7 lotes 
(Por ordem de 
chegada) 

Nobuko Minobe 
(Shouno cho 20-22) 
☎☎  059-378-3001 

Tanaka 
Nouen 

Minami Nago cho 
2329 

Aproximadamente 
40 2m  
(4m×10m) 

7 lotes 
(Por ordem de 
chegada) 

Kamon Tanaka 
(Nago sakae machi 3- 7-17) 
  ☎☎  059-385-0343 

Valor do aluguel: Somente Minobe nouen é ¥2.000 e os demais ¥3.000 por lote.Todos por 1 ano. Para 

quem tem interesse em alugar, ligue para o locador.Se você não fala japonês, peça ajuda para alguem que 

fale o idioma. 
<IInnffoorrmmaaççõõeess：：NNOOUURRIINN  SSUUIISSAANN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddaa  AAggrriiccuullttuurraa,,FFlloorreessttaa  ee  PPeessccaa))    ☎☎((  005599))--338822--99001177 

✉norin@city.suzuka.lg.jp 

DÚVIDAS TRABALHISTAS 

PERGUNTA: Durante o trabalho prendi a minha mão na máquina. A empresa está no Seguro contra 

Acidente de trabalho, mas diz que, por eu ser estrangeiro o Seguro não cobre, e não toma as providências 

necessárias para que eu possa receber a assistência das despesas médicas.  
RESPOSTA: Independente de o segurado ser estrangeiro, o Seguro Contra Acidente de Trabalho, cobre 

as despesas de assistência médica, quando o mesmo sofre um acidente no trabalho. Portanto se a 
empresa em que você trabalha não tomar as providências necessárias vá a Delegacia de Inspeção de 
Normas Trabalhista mais próximo. 
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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) 
 
Tipo de Exame / 

Público alvo Data Local Vagas Valor 
Inscrições 

(por telefone) 

 
Câncer de pulmão 

(Hai Gan) 
Pessoas com 

mais de 40 anos 
 

28 de maio (seg） 
das 9:00 às 11:00 

Hoken Center 120 
Radiografia  ¥200 
Exame de catarro 

¥600 
Abertas 

19 de junho(ter） 
Das 9:00 às 11:00 

Hoken Center 40 ¥1.000 Abertas 
Câncer de estômago 

(I Gan) 
Pessoas com 

mais de 40 anos 
 

※Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, não poderão se submeter ao exame. 
※Faça jejum absoluto e não fume a partir das 21:00 do dia anterior. 
20 e 29 de junho(qua e sex）

das 9:30 
às 11:00 e das às 13:00 15:00

Hoken Center
Manhã: 50

Tarde: 50 
¥2.800 Abertas 

Câncer de mama 
(mamografia) 
(Nyuu Gan 

mamogurafu) 
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 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. 
 

29 de junho(sex) 
das 13:00 às 14:30 

Hoken Center 70 ￥900 Abertas Câncer de cólo de 
Útero 

(Shikyuu Gan) ※Mulheres menstruadas não poderão se submeter ao exame. Evite relações sexuais ou lavagens no 
dia anterior ao exame.  

  
��  TTooddooss  ooss  eexxaammeess  ssããoo  ddeessttiinnaaddooss  aaooss  rreessiiddeenntteess  rreeggiissttrraaddooss  nnaa  cciiddaaddee  ddee  SSuuzzuukkaa..  

��  AA  ppeessssooaa  qquuee  jjáá  ssee  ssuubbmmeetteeuu  aa  eessssee  mmeessmmoo  ttiippoo  ddee  eexxaammee  ddee  ccâânncceerr,,  rreeaalliizzaaddoo  ppeelloo  mmuunniiccííppiioo  nneessssee  aannoo  

nnããoo  ppooddeerráá  ssee  iinnssccrreevveerr  ppaarraa  oo  eexxaammee  ddee  mmaaiioo..  

��  PPeessssooaass  ccoomm  7700  aannooss  oouu  mmaaiiss;;  ppeessssooaass  ccoomm  6655  aannooss  oouu  mmaaiiss  qquuee  rreecceebbeeuu  oo  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddee  ddeeffiicciieennttee,,  

ffaammíílliiaa  qquuee  rreecceebbee  aauuxxíílliioo  ssuubbssiissttêênncciiaa  ee  ffaammíílliiaa  iisseennttaa  ddoo  iimmppoossttoo  ddoo  cciiddaaddããoo  ppooddeemm  rreecceebbeerr  eessttee  eexxaammee  

ggrraattuuiittaammeennttee..  

��  PPeessssooaass  ccoomm  4400  aannooss  oouu  mmaaiiss  qquuee  ppoossssuuiirreemm  ccaaddeerrnneettaa  ddee  ssaaúúddee,,  ddeevvee  ttrraazzêê--llaa  nnaa  hhoorraa  ddoo  eexxaammee..  

��  OOss  rreessuullttaaddooss  ddooss  eexxaammeess  sseerrããoo  eennvviiaaddooss  ppeelloo  ccoorrrreeiioo  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  11  mmêêss  aappóóss  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  

eexxaammee  
<IInnffoorrmmaaççõõeess:: SUZUKA SHI KENKOU ZUKURI KA(Divisão de Saúde Pública de Suzuka)＞＞☎☎  ((005599))--338822--22225522   ✉ 

kenkozukurika@city.suzuka.lg.jp 
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☆Para se inscrever no curso desejado basta ir diretamente ou ligar antecipadamente . 
O valor das aulas é de ¥ 250 cada , exceto no curso abaixo : 
Os cursos AIUEO e SAKURAJIMA estão a procura de voluntários para lecionar . 

SSIIFFAA : cada aula sai por ¥300 , o material didático está incluso nesse valor . 
 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  KKYYOOKKAAII    ((AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa))  
  

 

  
  

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 . 

✤ SAKURAMBO está recrutando voluntários para darem as aulas de reforço. 
 

 

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 19h00 às 20h30 

  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 ) 
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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 ) 

  
  
OOlláá,,  aammiiggooss  lleeiittoorreess  ddoo  
bboolleettiimm,,  ffiinnaallmmeennttee  cchheeggoouu  oo  
ttããoo  eessppeerraaddoo  ffeerriiaaddoo  
pprroolloonnggaaddoo,,  aapprroovveeiitteemm  ppaarraa  
ddeessccaannssaarr  ee  eessttrraavvaassaarr  oo  
ssttrreessss..  UUmm  óóttiimmoo  ggoollddeenn--wweeeekk  
ppaarraa  ttooddooss..  EE  ppaarraabbéénnss  aa  
ttooddaass  aass  mmããeess  ppeelloo  sseeuu  ddiiaa..  
  
                      MMaarriiaa    KKoocchhii  
                              

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

  
DDaattaa  ddaa  ccoonnssuullttaa  ⇒⇒ 10 de maio (QUI), das 10h00 às 15h00  
LLooccaall  ⇒⇒ 2⁰ andar, balcão 24da Prefeitura Municipal de 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--99005588≫≫    sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp 

SAIU A VERSÃO DO BOLETIM EM
ESPANHOL. 

Pedimos desculpas a comunidade da
lingua espanhola, pela demora, mas
finalmente saiu o boletim em espanhol.
Espero que as informações nela contida
possam  ajuda-los no dia a dia.  
 


