
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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☂ A Associação de Amizade Internacional 
rocura funcionário bilingüe ( japonês / 
ortuguês )............................................................... 

☂ Enviaremos o requerimento para redução de 
0 % no valor do Seguro Nacional de Saúde……..

☂ Procuramos ajudantes para o “Suzuka 
Festival”………………………………………………. 
☂         Utilize a sala de segurança no trânsito ……...
☂       Entregue a declaração de rendimento de 

007 para o Seguro Nacional de 
Saúde………………… 
☂    Procuramos informações para colocar no 
quadro de avisos dos cidadãos na home page da 

re fe i tura………………………………………
☂   Programas de verão do planetário….....
☂     Aulas de sumô em Suzuka………………....……. 
☂     Aulas de esporte no verão……….………....……. 
☂      Encontro ciclístico de intercâmbio em Suzuka
☂      Comunicado do HOKEN CENTER….………...
☂     Cursos de japonês e aulas de reforço………… 
☂     Segurança no trânsito………………..………… 
☂ Calendário de junho
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KATATSUMURI 
( caracol ) 

No.26 

 
 
 

PPAARRAA  :: estudantes do curso ginasial e estudantes
primários a partir do 4⁰ano ( sem distinção de sexo ) . 
DDAATTAA  :: 17 de junho (dom) , em caso de chuva , será
adiado para o dia 24 (dom) . 
LLOOCCAALL  :: BUDOKAN SUMO JO ( Ginásio Municipal
de Artes Marciais , pista para sumô ) 
CCOONNTTEEÚÚDDOO  ::    
◎ Aulas de sumô com os lutadores 
 DAISHOYAMA,DAISHOKAKU, OITEKAZE
OYAKATA ( antigo KOMUSUBI  
DAISHOYAMA ) ; 
◎ Campeonato de sumô para os 
 alunos dos cursos . 
★ Disputa individual ( para os alunos do curso
primário , será separado por série ) ; 
★Disputa de grupo ( só para estudantes primários .
Por regra , cada 1 estudante do 4⁰ao 6⁰ano disputará
com 3 adversários . Estudantes mais novos poderão se
apresentar no lugar dos mais velhos .) 
※ Para os estudantes primários é possível se
apresentar nas duas disputas ( individual e de grupo )
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: gratuíta 
PPRREEMMIIAAÇÇÃÃOO  :: do 1 ⁰ ao 3 ⁰  lugar das categorias
individual e grupo . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: até dia 11 de junho (seg) na Divisão de
Esportes . 
 
 
 

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

  ssuuppoottssuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..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……………………………........... 4.962 
peruanos…………….…...……………..…....   1.573 
chineses …... ……………………………......... 905 
norte e sul coreanos …………………....……. 686
filipinos……………………………………….... 553 
outros …………………………………….......1.121 
 

( segundo dados de abril de 2007 ) 

（相撲教室＆少年相撲大会） 
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RREEQQUUIISSIITTOOSS  :: o candidato deve satisfazer todas as condições abaixo :  
◎Possuir carteira de motorista para guiar veículos comuns ; ◎Poder comparecer ao serviço ; ◎

Falar japonês e português（inclusive ler e escrever）; ◎Não se enquadrar nos itens de desqualificação 
do artigo 16 da Lei de Funcionalismo Público Regional ;   ◎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 ; ◎Colaboração e conselhos para o 
planejamento , propostas e execução de serviços para estrangeiros residentes ; ◎Atendimento e 
serviço de interpretação aos estrangeiros , tanto no balcão como em toda a região ( inclusive serviço de 
atendimento em consultas ) ;  ◎Auxílio nos serviços administrativos em geral . 
VVAAGGAA  :: 1 (uma) 
PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  :: de 1⁰ de agosto de 2007 à 31 de março de 2008（há prorrogação） 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Devem ser feitas de 5 (ter) à 21(qui) de junho, diretamente ou por correio , 
preenchendo o formulário de inscrição com os dados necessários , e levando-o ( ou enviando-o ) à : 
SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI (Associação de Amizade Internacional de Suzuka)  
〒513-0801 Kanbe 1-1-1 Kintetsu Suzuka-shi Eki Bldg.3F ( das 8:30 às 17:15 , exceto aos sábados , 
domingos e feriados ) . 
 ※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 de 12 X 23 cm com seu nome e 
endereço escrito e selado no valor de ¥ 90 ) . 
★★  EEXXAAMMEE  DDEE  AADDMMIISSSSÃÃOO  ★★  
DDAATTAA  :: 1⁰ de julho (dom) à partir das 9:30 . 
LLOOCCAALL  ::  Escritório da Associação de Amizade Internacional de Suzuka  
 

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

  
  
  
  
  
  
  

 
  

Para as famílias inscritas no Seguro Nacional de Saúde , que no ano anterior tiveram rendimento 
inferior ao estipulado , existem casos em que se é possível obter 20% de redução no valor do seguro . 
  Para as famílias que podem conseguir a redução , será enviado o “ Requerimento para Redução de 
20%” . Ele deve ser preenchido e entregue dentro do prazo determinado à Divisão de Seguro Saúde e 
Pensão ou em qualquer Centro Cívico Regional . ATENÇÃO !! , pois passado o período para o 
requerimento , poderá não ser mais possível receber a redução . 
  As famílias que ainda não apresentaram a declaração de rendimento não poderão receber a redução. 
Para essas famílias será enviada a “Declaração de Renda de 2007 para o Seguro Nacional de Saúde” , 
se receber , não deixe de entregá-la. 
 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo))  338822--77660055≫≫          

  hhookkeennnneennkkiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  

 

AAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   AAAMMMIIIZZZAAADDDEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   PPPRRROOOCCCUUURRRAAA   
FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNÁÁÁRRRIIIOOO   BBBIIILLLIIINNNGGGÜÜÜEEE   (((    JJJAAAPPPOOONNNÊÊÊSSS///    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））  

EEENNNVVVIIIAAARRREEEMMMOOOSSS   OOO   RRREEEQQQUUUEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   PPPAAARRRAAA   RRREEEDDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   222000%%%   NNNOOO   VVVAAALLLOOORRR   DDDOOO  
SSSEEEGGGUUURRROOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   

（（国国民民健健康康保保険険税税２２割割軽軽減減申申請請書書をを送送付付ししまますす））  
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O “Suzuka Festival” ( SUZUFES ) é um festival realizado pelos cidadãos , onde qualquer pessoa pode 

participar e ser o protagonista . Tendo isso como lema , completa esse ano , 11 anos de existência . 
Ver o SUZUFES é divertido , mas participar dele é mil vezes mais divertido . Venha participar como 

ajudante e se divirta junto com as pessoas que dançarão no quente verão de Suzuka , e também com as 
pessoas que vem vê-lo. Esperamos a sua participação . 
PPAARRAA  :: pessoas a partir do curso ginasial  ( estudantes ginasiais devem ter autorização por escrito dos 
pais ). 
DDAATTAA    ::  4 (sab) e 5 (dom) de agosto , (poder participar mais de meio dia em um desses dois dias )  
LLOOCCAALL  :: Parque BENTEN YAMA ; em frente a estação de SHIROKO ; KAMBE ; HUNTER e SANS  
CCOONNTTEEÚÚDDOO : ajudar no dia do SUZUFES ( recepção do campeonato de dança ; organização dos times ; 
arrumação do local do espetáculo ; venda de acessórios relacionados , etc ) 
※Despesas com alimentação e transporte não serão pagas . 
VVAANNTTAAGGEENNSS  :: ( os ajudantes receberão ) 
◎ 1 camiseta especial , 1 botton ; carteirinha de voluntário ; poderão escolher dançar no palco a 

dança japonesa ou a dança geral . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  : até 30 de junho (sab) junto ao SUZUKA FESTIVAL JIKKOIIKAI JIMUKYOKU 
( escritório do Comitê de Organização do Suzuka Festival ) , 〒 510-0241 Suzuka shi Shiroko Eki mae 
17-12 (  059-380-5595 ,    info@suzufes.com ) . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    SSHHOOGGYYOO  KKAANNKKOO  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoomméérrcciioo  ee  TTuurriissmmoo))  338822--99002200≫≫          

  sshhooggyyookkaannkkoo@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 
 
 
 
 

 
Na cidade de Suzuka foram registrados em 2006 , 15 acidentes de trânsito com 16 mortes , duas a 

menos que no ano anterior . Em dezembro passado , um estudante ginasial faleceu vítima de um 
acidente de trânsito enquanto andava de bicicleta . Um acidente trágico no meio de muitos . Com o 
trânsito nessa situação o SUZUKA SHI KOTSU ANZEN TOSHI SUISHIN KYOGI KAI ( Conselho de 
Promoção de Segurança no Trânsito na Cidade de Suzuka ) põe a disposição teatros de painéis , show 
de ventrílocos , para que de crianças à idosos, todos possam aprender de uma forma fácil sobre 
segurança no trânsito . É muito importante ensinar desde cedo as crianças sobre segurança no 
trânsito , pois assim no futuro teremos adultos mais conscientes .  

Para as pessoas e escolas interessadas em utilizar a sala de segurança no trânsito , entre em contato 
com a Divisão de Segurança e Prevenção de Acidentes . 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  BBOOSSAAII  AANNZZEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurraannççaa  ee  PPrreevveennççããoo  ddee  CCaallaammiiddaaddeess  ))  338822--99002222≫≫  

  bboossaaiiaannzzeenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 
  
  
  
  

  
  
  
   

 

 
 

  

 Para os inscritos no Seguro Nacional de Saúde que ainda não entregaram a declaração de renda ou 
de impostos , ou que por ainda não terem feito o reajuste de final de ano etc , estão com o valor de renda 
desconhecido , será enviada a “ Declaração de Rendimentos de 2007 ” . Até o dia 8 de junho (sex) 
entregue-a em qualquer Centro Cívico Regional ou na Divisão de Seguro Saúde e Pensão . 

  
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo))  338822--77660055≫≫        

    hhookkeennnneennkkiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  
  

EEENNNTTTRRREEEGGGUUUEEE   AAA   DDDEEECCCLLLAAARRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   RRREEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   222000000777   PPPAAARRRAAA   OOO   SSSEEEGGGUUURRROOO   
NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE      

（（  国国民民健健康康保保険険ののたためめのの平平成成 1199 年年度度所所得得申申告告書書をを提提出出ししててくくだだささいい  ））  

PPPRRROOOCCCUUURRRAAAMMMOOOSSS   AAAJJJUUUDDDAAANNNTTTEEESSS   PPPAAARRRAAA   OOO   “““SSSUUUZZZUUUKKKAAA   FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL”””   
（（すすずずかかフフェェスステティィババルルののササポポーータターーをを募募集集ししまますす））  

UUUTTTIIILLLIIIZZZEEE   AAA   SSSAAALLLAAA   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRAAANNNÇÇÇAAA   NNNOOO   TTTRRRÂÂÂNNNSSSIIITTTOOO   
（（交交通通安安全全教教室室ののごご利利用用をを）） 
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O “quadro de avisos dos cidadãos” fica na home page da prefeitura , onde todos os cidadãos podem 

divulgar eventos ,etc.. 
Os eventos podem ser divulgados com até 1 mês de antecedência . Respeite as regras de uso do 

quadro de avisos e use-o sempre . 
Visite o quadro de avisos : http://www.city.suzuka.mie.jp/bbs/form.html  ( somente em japonês ) 

 
 
 
 
 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：HHIISSHHOO  KKOOHHOO  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeeccrreettaarriiaaddoo  ee  RReellaaççõõeess  PPúúbblliiccaass  ))  338822--99003366≫≫  

  hhiisshhookkoohhoo@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 
 
 
 
 
 

 
★★  PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  CCOOMMUUMM  ★★  
DDAATTAA  :: de 23 de junho (sab) à 23 de setembro (dom) , às 10h30 , 13h30 e 15h00 ( 3 vezes por dia ). 
PPRROOGGRRAAMMAASS  ::  

 
★★  PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  IINNFFAANNTTIILL  ★★  
DDAATTAA  :: de 26 de junho (ter) à 21 de setembro (sex) , às 10h30 , 13h30 e 15h00 ( 3 vezes por dia ). 
PPRROOGGRRAAMMAASS  :: TANABATA e a Lua . 
LLOOCCAALL  :: BUNKA KAIKAN PURANETARIUMU SHITSU ( Salão Cultural , Planetário) 
VVAAGGAASS  :: 180 pessoas por sessão             
IINNGGRREESSSSOO  :: gratuíto 
※ A programação infantil é somente para reservas de grupos . 
※ De 18 (seg) à 22 (sex) de junho , não haverá exibição devido a troca de programação . 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    BBUUNNKKAA  KKAAIIKKAANN  ((  SSaallããoo  CCuullttuurraall  ddee  SSuuzzuukkaa  ))  338822--88111111≫≫  

  

 
 
 
 
 
 

DDEESSTTIINNAADDOO  ÀÀ  :: estudantes primários e ginasiais  
DDAATTAA  ::  todos os sábados do período de 23 de junho à 25 de agosto , das 14h00 às 16h00 ( total de 10 
aulas ) 
LLOOCCAALL  ：：SHI BUDOU KAN DAI 5 DOUJOU ( Ginásio de Artes Marcias de Suzuka , no 5⁰pista para 
treino )  
VVAALLOORR  :: ¥ 3.000 ( incluso o seguro para prática esportivas ) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Até dia 21 de junho (qui), vá ao SHI BUDOU KAN  (Ginásio de Artes Marciais) 
levando o valor das aulas . 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSHHIIRRIITTSSUU  TTAAIIIIKKUU  KKAANN    ((  GGiinnáássiioo  MMuunniicciippaall  ddee  EEssppoorrtteess  ))  338877--66000066≫≫  

 
 

O Mágico de Oz Doroti é engolida por um ciclone e levada para o mundo das estrelas ....Será 
que Doroti conseguirá voltar para casa?? 

Hora estelar Constelações de verão ( Escorpião , Sagitário , Lira , Águia , Cisne entre 
outras ) 

A lenda da 
constelação da águia 

Zeus se transformou em uma grande águia e raptou de Tróia o pastor 
Ganimedes . 

PPPRRROOOCCCUUURRRAAAMMMOOOSSS   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   CCCOOOLLLOOOCCCAAARRR   NNNOOO   QQQUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   
AAAVVVIIISSSOOOSSS   DDDOOOSSS   CCCIIIDDDAAADDDÃÃÃOOOSSS   NNNAAA   HHHOOOMMMEEE   PPPAAAGGGEEE   DDDAAA   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   

（（ホホーームムペペーージジのの市市民民情情報報掲掲示示板板にに掲掲載載すするる情情報報をを募募集集ししてていいまますす）） 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   DDDEEE   VVVEEERRRÃÃÃOOO   DDDOOO   PPPLLLAAANNNEEETTTÁÁÁRRRIIIOOO   
（（ププララネネタタリリウウムム夏夏番番組組））  

AAAUUULLLAAASSS   DDDEEE   SSSUUUMMMÔÔÔ   EEEMMM   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   
（（鈴鈴鹿鹿市市相相撲撲教教室室））  
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☆☆  AAUULLAASS  DDEE  TTÊÊNNIISS  PPAARRAA  PPAAIISS  EE  FFIILLHHOOSS  ((  MMAANNHHÃÃ))  ☆☆  
DDEESSTTIINNAADDOO  ÀÀ  :: Adultos ( pais ou responsável pela criança , não serão aceitos estudantes colegiais) e 
estudantes nos primeiros anos do curso primário que , nunca jogaram ou que tem uma pequena noção 
de tênis .    
DDAATTAA:: de 24 (ter) à 27 (sex) de junho das 10:30 às 12:00  
LLOOCCAALL  :: KEN EI SUPOTSU GADEN TEIKYU JO ( Quadra do Jardim Desportivo Provincial de 
Suzuka ) 
VVAAGGAASS  ::  10 grupos  
※ Em caso de muita procura , será realizado sorteio das vagas . No caso de não se conseguir as 
inscrições suficientes , as aulas poderão ser canceladas . 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  ::  ¥ 8.000 por dupla ( 1 pai e 1 criança )  
※ Cada participante adicional pagará como taxa adicional  ¥ 4.000  . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  De 5 (ter) à 19 (ter) de junho ( impreterivelmente ) , fazer a inscrição por fax ou indo 
pessoalmente à Quadra do Jardim Desportivo Provincial de Suzuka . 
※ Também é possível se inscrever na home page ( somente até dia 19 às 17:00 ) 
 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：KKEENN  EEII  SSUUZZUUKKAA  SSUUPPOOTTSSUU  GGAADDEENN  TTEEIIKKYYUU  JJOO  ((QQuuaaddrraa  ddoo  JJaarrddiimm  DDeessppoorrttiivvoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  
SSuuzzuukkaa  ))  337722--22228855≫≫                

hhttttpp::////wwwwww..ggaarrddeenn..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 

   

 
 
 

 
DDAATTAA:: 10 de junho (dom) , à partir das 8h00 ( será realizado mesmo que chova ) 
LLOOCCAALL  :: em frente ao estacionamento da Segunda Dependência da Prefeitura 
PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  ::  SUZUKA SHI SAIKURINGU KYOKAI ( Associação de Ciclismo de Suzuka ) 
PPEERRCCUURRSSOOSS  ::  
✤✤ PPEERRCCUURRSSOO  AA  ((4455  kkmm)) ：： Segunda Dependência  →  KODA → JIYU GA OKA DANCHI → 
OOKUBO,TSUBAKI ICHIMIYA,YAMAMOTO→ TSUBAKI JINJA (templo)→ TSUBAKI ICHIMIYA 
→ IDAGAWA →Hospital KAISEI (almoço)→  Praça Leste do Parque NISHINOKIDO ( arrancar 
batatas ) 
✤✤PPEERRCCUURRSSOO  BB  ((2200  kkmm))：：  Segunda Dependência→ Ciclovia KIDABASHI→ Margens do rio Suzuka
→ Hospital KAISEI (almoço) → Praça Leste do Parque NISHINOKIDO ( arrancar batatas ) 
✤✤PPEERRCCUURRSSOO  CC  ( só para quem vai arrancar batatas ) 

Chegar na recepção do estacionamento do Hospital KAISEI às 13:00 e junto com os participantes dos 
percursos A e B ir até o local onde serão arrancadas as batatas . 

 Para os participantes de todos os percursos , a cerimônia de encerramento será no Parque 
NISHINOKIDO , e na hora de ir embora , todos irão até o estacionamento da Segunda Dependência , e 
as batatas serão levadas de carro . 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  :: Percursos A e B ¥ 1.800 (crianças com idade correspondente ao curso 
primário ou menores pagam ¥ 1.000 ) , percuso C ¥ 1.000 

 Nesse valor estão inclusos o ingresso para ir arrancar batatas , almoço ( para os percursos A e B ) , 
luvas , saco para as batatas e o seguro contra acidentes . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Até dia 4 de junho (seg) , preencha a ficha de inscrição , e junto com a taxa de 
inscrição leve até um dos locais abaixo : 
-  MMOORRII  CCIIRRCCLLEE  SSHHOOPP ( Kou cho  378-9211 ) ; -  TTSSUUJJIIOOKKAA  CCIIRRCCLLEE ( Naka Asahi ga Oka 2-7-40  

383-6035 ) ; -  YYAADDAA  RRIINN  RRIINN  KKEENN  SSAANN ( Mikkaichi Minami 1-5-22 367-3191 ) ou - SSUUPPOOTTSSUU  KKAA 
( Divisão de Esportes ) 

※Os formulários de inscrição se encontram nos locais citados acima . 
 

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

  ssuuppoottssuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

  

AAAUUULLLAAASSS   DDDEEE   EEESSSPPPOOORRRTTTEEE   NNNOOO   VVVEEERRRÃÃÃOOO   
（（夏夏季季ススポポーーツツ教教室室））  

EEENNNCCCOOONNNTTTRRROOO   CCCIIICCCLLLÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRCCCÂÂÂMMMBBBIIIOOO   EEEMMM   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   
（（鈴鈴鹿鹿市市ササイイククリリンンググ交交流流会会））  
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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 ) 
9 de julho (seg) 

das 9:00 às 11:00  Hoken Center 40 ¥ 1.000 Abertas Câncer de estômago 
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 . 

 3 de julho (ter) , das 9:30 às 11:00 
e das 13:00 às 15:00 Hoken Center Manhã : 40 

Tarde : 40 ¥ 1.800 Abertas Câncer de mama 
（ultrassonografia） 

Mulheres com 
mais de 20 anos ※ Traga toalha de banho. 

 23 de julho(seg) , 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 . 

 3(ter) e 23 (seg)de julho  
 das 13:00 às 14:30 Hoken Center 70 cada dia, 

 ¥ 900 Abertas Câncer de cólo de 
útero 

Mulheres com 
mais de 20 anos 

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

☆ Todos os exames são destinados à japoneses e estrangeiros registrados como residentes na cidade de Suzuka； 
☆ Não é possível se submeter duas vezes ao mesmo exame durante o ano fiscal em vigor ( abril de 2005 à março 
de 2006 ) ;   
☆ Pessoas com 70 anos ou mais ; pessoas com mais de 65 anos reconhecidas como portadores de deficiência física 
pelo sistema de saúde médico para idosos ;  pessoas de famílias que recebem auxílio-subsistência , ou pessoas de 
famílias isentas do imposto de cidadão poderão se submeter aos exames gratuitamente . Pessoas de famílias 
isentas do imposto de cidadão , devem vir munidos de documento pessoal que comprove sua identidade ( carteira 
de habilitação , carteira do seguro saúde , etc ) e se apresentarem no guichê de informações do escritório do Centro 
de Cuidado da Saúde Pública antes de se submeter ao exame . ( exceto as pessoas que vão fazer os exames de 
câncer de mama e pulmão ). 
☆ Pessoas com 40 anos ou mais , que possuem caderneta de saúde , deve trazê-la consigo. 
☆ Os resultados dos exames serão enviados pelo correio aproximadamente 1 mês após a realização do exame . 

  

  

  

  

VVaacciinnaaççããoo  PPrreevveennttiivvaa  ccoonnttrraa  PPoolliioommeelliittee  
A vacinação contra poliomelite é recomendada no período da primavera ( maio e junho ) . 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 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 . Para as pessoas nascidas entre 1975 à 1977 , sabe-se que esse foi o período em que a vacinação 
contra poliomelite teve a taxa de anticorpos mais baixa , por isso , os pais que forem levar os seus filhos pra 
vacinar , não esqueçam de perguntar ao médico a respeito . 
IIddaaddee  ppaarraa  vvaacciinnaaççããoo  :: de 3 à 90 meses incompletos 

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

                    kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  



Boletim Mensal Suzuka              edição de junho  

 ⑦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Mie Suzuka percentual 
Acidentes com 

vítimas 13.123 1.455 11.1% 
vítimas Acidentes com 

mortes 157 15 9.6% 

Acidentes com 
vítimas 242 60 24.8% estrangeiros 

Acidentes com 
mortes 4 2 50.0% 

Curso Horário e tipo de curso Local Contato 

AIUEO ensinamos do japonês básico , 
ajustando o curso a cada nível 

KAWANO KOUMIN KAN 
( Centro Social de Kawano ), em 

Kouda cho 

TakahikoMurayama 
( japonês ) 

090-9177-2871 
* após às 17h00. 

Curso de japonês 
Sakurajima 

  
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 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 ) 

SAKURAMBO 

aulas de reforço escolar para 
crianças estrangeiras que 
moram 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 . 
☆ 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 . 

〈 DADOS DE SUZUKA 〉 
◎ A cada 4 acidentes de trânsito envolvendo estrangeiros que acontecem na
província de Mie , 1 é em Suzuka ; 
◎ A cada 4 acidentes com morte envolvendo estrangeiros , 2 são em Suzuka ; 
◎ Dos acidentes de trânsito envolvendo estrangeiros na cidade de Suzuka ,
70 % são com pessoas vindas da América do Sul ; 
◎ Os estrangeiros residentes na província de Mie somam 49.304 , em Suzuka
se concentram 9.520 ( aproximadamente 19.3% ) , segundo dados do final de
dezembro de 2006 .  

Acidentes de trânsito envolvendo estrangeiros em 2006 
 

 
AAADDDIIIVVVIIINNNHHHAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 
Você sabe o significado
da placa abaixo ? 
 
 
 
 
 
 
① Via exclusiva para

pedestres 
 
② andar de mãos

dadas . 
 

( resposta da última 
página ) ※Os acidentes com mortes estão contatos como acidentes com vítimas . 

 
☆ A partir deste mês no Boletim serão colocadas informações sobre segurança no trânsito .  

Se divirta também com as perguntas relacionadas a trânsito . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

 
 
 
 

    １ 
 

２ 
★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

３ 

 
 
 

４ 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 
 

５ 

CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSIIFFAA  

19:00 às 20:30 
 

６ 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
19:30 às 21:00 

７ 
 

８ ９ 
★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

10 
Dia do tempo 
 
 

11 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 
 

12 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

 

13 

★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
19:30 às 21:00 

14 15 16 

★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

17 
Dias dos pais 
Campeonato e 
aula de sumô 
 

18 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 
 

19 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

 

20 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
19:30 às 21:00 

21 22 23 

★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

24 
 
 
 

25 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 
 

26 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

 

27 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
19:30 às 21:00 

28 29 30 

★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

 ◎ O「Boletim Mensal Suzuka 」está disponível na home page da prefeitura.  

☆ Edição em português： 

http://www.city.suzuka.mie.jp/port/index2.html 

☆ Edição em espanhol： 
http://www.city.suzuka.mie.jp/espanol/index2.html 

Boletim Mensal Suzuka 

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  ⇒⇒ 14 de junho (ter), das 10h00 às 15h00  
LLOOCCAALL  ⇒⇒ 2⁰andar da prefeitura , balcão 24 na Divisão de Assuntos do
Cidadão ( SHIMIN TAIWA KA )  
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--99000044≫≫    sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 

 

★ 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 )  

  

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 

RESPOSTA DA PERGUNTA DA PLACA : A correta é a ① . Acertou ? 

 ⑧ 


