
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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☀ Procuramos moradores para os conjuntos 
habitacionais municipais....................................... 
☀ Inaugurado o SUKU SUKU ROOM ( sala 
special de assistência e orientação )…………….. 

☀   Não esqueça da declaração de situação atual 
do auxílio infância………………..…………………. 
☀     Procuram-se pessoas interessadas em fazer o 
xame neurológico pelo Seguro Nacional de 

Saúde …………………………………………….…... 
☀       Exposição “Oração para a Paz ”………..………
☀ 「Concerto de Amor e Paz 」 Encontro dos 
idadãos para se pensar nos direitos humanos…
☀   Curso de BON ODORI na cidade de Suzuka....
☀  Movimento de verão de segurança no trânsito.
☀ Abertura da piscina municipal do Parque 
shigaki Ike……….……………………………....……. 
☀      Observação da natureza 「coleção de insetos 
om luz」.............................................................. 
☀      Comunicado do HOKEN CENTER….………...
☀     Cursos de japonês e aulas de reforço………… 
☀     Segurança no trânsito………………..………… 
☀    Calendário de julho…….…….........…….…..... 
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SUIKA 
( melancia ) 

No.27 

 
 
 

Vivendo há 9 anos em Suzuka ,  
existe um brasileiro que tem o  
ciclismo como hobby ,seu nome  
é Marcos Minoru Oyama . 
Em 1997 , então com 18 anos  

veio ao Japão e a partir daí  
começou a viver em Suzuka .  
Mesmo enfrentando mais de 

12 horas de serviço numa fábrica , ainda
encontra tempo para praticar seu hobby , o
ciclismo . 

Com outros brasileiros formou um time , o
ETNA CIRCLE NETWORK . Eles , nas
competições realizadas em todo o Japão tem
obtido maravilhosas colocações .  No SHIMANO
SUZUKA ROAD RACE , em 1999 ficaram em 1⁰ 

lugar e no ano seguinte ,
em 2⁰.lugar . 

                       Marcos é casado , tirou 
o  visto  permanente e
construiu sua casa no
Japão .  

Seu sonho é ver seus  
filhos participando de

importantes competições de ciclismo e com isso
divulgar mais o esporte . 
 

TEXTO : KAWADE , Associação de Amizade 
Internacional de Suzuka 

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……………………………........... 5.010 
peruanos…………….…...……………..…....   1.575 
chineses …... ……………………………......... 912 
norte e sul coreanos …………………....……. 674
filipinos……………………………………….... 569 
outros …………………………………….......1.126 
 

( segundo dados de maio de 2007 ) 

（がんばる日系ロードレーザー） 
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Os conjuntos habitacionais abaixo estão com apartamentos vagos e procuram moradores . Se o 
número de inscritos for maior que as vagas , haverá sorteio . 

 
Nome do conjunto 

habitacional localização tipo de 
construção 

número de 
vagas aluguel 

Heights Asahi ga Oka Naka Asahi ga Oka 4 prédios de 4 a 5 
andares 

3 vagas 
( 1 vaga ) ¥ 17.900 ~ ¥ 39.900 

Sakurajima Sakurajima cho 5 prédios de 4 
andares 

3 vagas 
( 1 vaga) ¥ 15.800 ~ ¥36.900 

Takaoka Yamamori no 
Go Takaoka Dai 4 prédio de 3 

andares 
3 vagas 

( 1 vagas ) ¥ 20.400 ~ ¥46.600 
 
 
 
 

※ Os números entre parênteses（ ）indicam os apartamentos prioritários ; 
※ Essas são as vagas até o dia 1⁰de junho de 2007 , caso mais algum apartamento vague e esteja em 
condições de ser habitado , também irá a sorteio . O número de vagas poderá sofrer alteração , por esse 
motivo , pedimos a compreensão de todos . 
※ O valor do aluguel é calculado tendo como base os rendimentos da família e é reajustado todos os 
anos . 
RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  ::  
 Os interessados devem satisfazer todos os requisitos abaixo : 
☆ Trabalhar ou viver na cidade de Suzuka ; 
☆ Estar com problemas de moradia ; 
☆ Morar com alguém da família ( inclusive noivo ) ; 
☆ Estar com o imposto municipal em dia ; 
☆ Ter renda inferior ao valor estipulado para se viver em um apartamento público . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Devem ser feitas de 5(qui) à 19(qui) de julho das 8:30 às 17:15 ( exceto aos sábados , 
domingos e feriados) , junto a Divisão de Habitação , levando pessoalmente os documentos necessários. 
FFOORRMMAA  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO  ::  será decidido por sorteio realizado na primeira quinzena de setembro . 
EENNTTRRAADDAA  NNOOSS  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  ::  previsto para o final de setembro de 2007 . 
IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  PPRRIIOORRIITTÁÁRRIIAASS  :: Para famílias monopaternais ( só de mãe e filhos ) ; com deficientes , 
etc , existem instalações prioritárias . Favor avisar no ato da inscrição se sua família se enquadra nas 
características acima . 
 

 ≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    JJUUTTAAKKUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  HHaabbiittaaççããoo))  338822--77661166≫≫          

  jjuuttaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 
 

  
  
  

 
Para dar assistência no desenvolvimento de crianças portadoras de deficiências como por exemplo : 

dificuldade de aprendizado , transtorno do déficit de atenção e hiperatividade , entre outras , foi 
inaugurada a sala de orientação . 

Os pais que tiverem algum tipo de preocupação com relação a seu filho , favor entrar em contato . 
LLOOCCAALL  :: Dentro da Escola Primária de Makita. 
HHOORRÁÁRRIIOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  ::   das 8:45 às 17:15 
TTIIPPOO  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  ::  É uma sala onde as crianças que freqüentam normalmente uma escola 
podem ir em horário pré-determinado receber orientação . Para crianças com dificuldade escolar como 
leitura , escrita , cálculos matemáticos , ou que não conseguem se concentram, há consultas e 
orientação especial . 
MMAAIIOORREESS  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS : Sala de Orientação 「SUKU SUKU ROOM 」☎ : 378-0750 

  
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    KKYYOOIIKKUU  KKEENNKKYYUU  JJOO    ((  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ))  338822--99005566≫≫          

  kkyyooiikkuukkeennkkyyuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  

PPPRRROOOCCCUUURRRAAAMMMOOOSSS   MMMOOORRRAAADDDOOORRREEESSS   PPPAAARRRAAA   OOOSSS   CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTOOOSSS   
HHHAAABBBIIITTTAAACCCIIIOOONNNAAAIIISSS   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAAIIISSS      

（（市市営営住住宅宅のの入入居居者者募募集集））  

IIINNNAAAUUUGGGUUURRRAAADDDOOO   OOO   SSSUUUKKKUUU   SSSUUUKKKUUU   RRROOOOOOMMM   (((    SSSAAALLLAAA   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL   DDDEEE   
AAASSSSSSIIISSSTTTÊÊÊNNNCCCIIIAAA   EEE   OOORRRIIIEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   )))    

（（特特別別支支援援通通級級指指導導教教室室「「すすくくすすくくルルーームム」」をを開開級級ししままししたた））  
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Para as pessoas que atualmente estão recebendo o auxílio infância , é necessário entregar a 

declaração de situação atual . Para essas pessoas foi enviado por correio um informativo que deve ser  
entregue na Divisão de Assistência Infantil ou em qualquer Centro Cívico Regional . 

Não entregando essa declaração , o auxílio depois de junho não será pago . 
【【DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  NNEECCEESSSSÁÁRRIIOOSS】】  
★ Carimbo 
★ Para as pessoas inscritas no Seguro Social de Pensão , apresentar cópia do atestado de inscrição 
emitido pela empresa que trabalha ou carteira de segurado no seguro de saúde . 
★ Para quem mudou para a cidade de Suzuka depois de 2 de janeiro deste ano , se torna necessário a 
apresentação do JIDO TEATE YO SHOTOKU SHOMEI ( atestado de rendimento para o auxílio 
infância) emitido pela cidade ou vila onde residiu até 1ºde janeiro do ano de 2007 ( referente ao ano 
anterior) . 
★ Para quem mora separado do menor para o qual é concebido o auxílio , favor se informar na Divisão 
de Assistência Infantil . 
 

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

  kkoossooddaatteesshhiieenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PPAARRAA：：inscritos no Seguro Nacional de Saúde da cidade de Suzuka , com idade entre 40 e 75 anos 
( nascidos entre 3 de abril de 1932 e 2 de abril de 1967 ) , que no ano anterior não deixaram a taxa do 
Seguro Nacional de Saúde em débito ( quem fez o exame no ano passado , não poderá fazê-lo esse ano ) 
PPRRAAZZOO  PPAARRAA  FFAAZZEERR  EEXXAAMMEE  ::  de 1º de agosto (qua) à 31 de março de 2008 (seg) 
LLOOCCAALL  :: Hospital SUZUKA KAISEI , Hospital Central Geral de Suzuka e Hospital SHIOKAWA . 
TTIIPPOO  DDEE  EEXXAAMMEESS  : MRI ( ressonância magnética por imagem) , incluindo MRA ( angiografia por 
ressonância magnética ). 
※  Em casos de se ter algum peça de metal implantada no corpo (marca-passo,etc) ou mesmo 
claustrofobia ( medo de lugares fechados ) , poderá não ser possível a realização dos exames . 
VVAALLOORR  SSUUBBSSIIDDIIAADDOO  : ￥24.000 
VVAALLOORR  AA  SSEERR  PPAAGGOO  PPEELLOO  PPAACCIIEENNTTEE  :: de ￥6.000 à ￥11.000 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: De 20 de junho (qua) à 6 de julho (sex), até às 17:00 , envie um 
cartão postal ou carta, endereçado à 〒513-8701 HOKEN NENKIN KA  『NO 
DOKKU JUSHIN KIBO』  , com os seguintes dados : número da carteira de 
segurado ; código postal ; endereço ; nome (com a leitura em KATAKANA) ; data de 
nascimento ; sexo ; telefone ; nome do hospital em que quer fazer o exame ( até 2 
hospitais ) . Cada pessoa só pode se inscrever com 1 carta ou cartão-resposta . 
※ Não é possível se inscrever por FAX ou telefone . 
※ Apesar de se pedir para escolher a instituição hospitalar em que quer fazer o exame , o local será 
indicado pela prefeitura , por esse motivo pedimos a compreensão de todos caso não seja possível 
realizá-lo no local escolhido . 
※ Para as pessoas que se inscreverem , será enviado em 27 de julho (sex) os papéis necessários . 

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

  hhookkeennnneekkiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 
  
  
  

NNNÃÃÃOOO   EEESSSQQQUUUEEEÇÇÇAAA   DDDAAA   DDDEEECCCLLLAAARRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   SSSIIITTTUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   AAATTTUUUAAALLL   
DDDOOO   AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOO   IIINNNFFFÂÂÂNNNCCCIIIAAA   

（（児児童童手手当当のの現現況況届届ををおお忘忘れれななくく））  

PPPRRROOOCCCUUURRRAAAMMM---SSSEEE   PPPEEESSSSSSOOOAAASSS   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSAAADDDAAASSS   EEEMMM   FFFAAAZZZEEERRR   OOO   EEEXXXAAAMMMEEE   
NNNEEEUUURRROOOLLLÓÓÓGGGIIICCCOOO   PPPEEELLLOOO   SSSEEEGGGUUURRROOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   

（（国国保保脳脳ドドッックク受受診診者者をを募募集集ししまますす）） 
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DDAATTAA  :: de 26 (qui) à 28 (sab) de julho , das 10:00 às 19:00 ( no último dia será até às 17:00 ) 
LLOOCCAALL  ::  SUZUKA SHI DANJO KYODO SANKAKU CENTER JEFURI SUZUKA (Centro de 
Atividades de Suzuka para Participação de Homens e Mulheres ) 
 

Atrações 

☆Exposição de painés 
“Bomba atômica e o ser humano” 
Fotos tiradas pelo jornalista Ryuichi Hirokawa 

para a reportagem no jornal CHUGOKU (Iraque 
Chernobyl e o solo nuclear) 

Pôster Sadako e as garças de origami , etc 
☆ Palestra especial  Vamos ouvir as histórias da 
bomba atômica 

 ～ Histórias de quem viveu a bomba atômica～ 
Dia 26 de julho (qui) , das 13:30 às 15:00 

☆ Exibição de vídeo 
Desenho animado e as ruínas 

de guerra em Tsu 
☆ Vamos fazer garças de 
origami e enviar para 
Hiroshima.  
☆ Vamos ler livros sobre a 
paz 
 

 
 
 

※ A entrada para todas as atrações é gratuíta . 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：JJIINNKKEENN  SSEEIISSAAKKUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  PPoollííttiiccaa  ddee  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss  ))  338822--99001111≫≫  

  jjiinnkkeennsseeiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  
   

 
 
 
 
 

DDAATTAA:: 3 de agosto (sex) à partir das 19:00 ( o local será aberto 30 minutos antes ) 
LLOOCCAALL  :: SUZUKA SHI BUNKA KAIKAN KEYAKI HALL ( Salão Cultural de Suzuka , hall Keyaki) 
LLOOTTAAÇÇÃÃOO  :: 500 pessoas ( por ordem de chegada . Entrada gratuíta ) 
✤✤Haverá babá ( para as 10 primeiras pessoas ) . Os interessados deverão informar a Divisão de 
Política e Direitos Humanos até dia 25 de julho (qua) , por telefone ou e-mail . 
PPRROOGGRRAAMMAA：：   
☆☆  11ªªppaarrttee  ::  CCaannççõõeess  ffaammoossaass  
TE NO HIRA WO TAIYO NI  / SOUND OF MUSIC MEDLEY / SEN NO KAZE NI 
NATTE / CHIGOINERU WAISEN , entre outras . 
☆☆  22ªªppaarrttee  ::  MMeennssaaggeennss  ddee  vviiddaa  
「IJIME....」obra póstuma de uma estudante do 2ºano do curso ginasial / 「AYAKA」Anotações de mãe 
/ 「SHUTSUKYOU」obra póstuma de AKASHI Kaijin  
☆☆  33ªªppaarrttee  ::  aass  ccaannççõõeess  mmaaiiss  ccaannttaaddaass  ppoorr  ppaaiiss  ee  ffiillhhooss    
NATSU WA KINU / NADA SOU SOU / TSUBASA WO KUDASAI  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  ::   Orquestra Amusie , Masahiro Yamanaka (barítono) , coral feminino de Suzuka e 
Yoko Ishikawa . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：JJIINNKKEENN  SSEEIISSAAKKUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  PPoollííttiiccaa  ddee  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss  ))  338822--99001111≫≫  

  jjiinnkkeennsseeiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 

   

   

   
 

 
 

  

DDAATTAA：：8 de julho (dom) , das 13:30 às 15:30 
LLOOCCAALL  :: SHIMIN KAIKAN 2 KAI TENJI SHITSU ( Sala de exposição no 2ºandar do Auditório Cívico 
de Suzuka ) 
CCOONNTTEEÚÚDDOO  :: treino de novas músicas do BON ODORI , etc  
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  ::  gratuíta 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSHHOOGGAAII  GGAAKKUUSSHHUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ppaarraa  AAdduullttooss  ))  338822--77661199≫≫  

  sshhooggaaiiggaakkuusshhuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 

EEEXXXPPPOOOSSSIIIÇÇÇÃÃÃOOO   “““OOORRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   PPPAAARRRAAA   AAA   PPPAAAZZZ”””    
（（平平和和へへのの祈祈りり展展）） 

「「「CCCOOONNNCCCEEERRRTTTOOO   DDDEEE   AAAMMMOOORRR   EEE   PPPAAAZZZ」」」EEENNNCCCOOONNNTTTRRROOO   DDDEEE   CCCIIIDDDAAADDDÃÃÃOOOSSS   PPPAAARRRAAA   SSSEEE  
PPPEEENNNSSSAAARRR   NNNOOOSSS   DDDIIIRRREEEIIITTTOOOSSS   HHHUUUMMMAAANNNOOOSSS   

（（人人権権をを考考ええるる市市民民ののつつどどいい  「「愛愛とと平平和和ののココンンササーートト」」））  

CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   BBBOOONNN   OOODDDOOORRRIII   NNNAAA   CCCIIIDDDAAADDDEEE   DDDEEE   SSSUUUZZZUUUKKKAAA  
（（  鈴鈴鹿鹿市市盆盆おおどどりり講講習習会会  ））  



Boletim Mensal Suzuka              edição de julho  

 ⑤

 
 
 

 
No período de 10 dias , que vai de 11 (qua) à 20 (sex) de julho será instituído o “Movimento de Verão 

de Segurança no Trânsito para os Moradores da Província”. 
『『PPOONNTTOOSS  DDOO  MMOOVVIIMMEENNTTOO』』  
★★  PPrreevveennççããoo  ddee  aacciiddeenntteess  ddee  ttrrâânnssiittoo  eennvvoollvveennddoo  ccrriiaannççaass  ee  iiddoossooss  ;;  
★★  AAccaabbaarr  ccoomm  ooss  mmoottoorriissttaass  aallccoolliizzaaddooss  ;;  
★★  EExxpplliiccaarr  ssoobbrree  aa  eeffiiccáácciiaa  ddoo  uussoo  ccoorrrreettoo  ddaa  ccaaddeeiirriinnhhaa  iinnffaannttiill  ee  ddoo  cciinnttoo  ddee  sseegguurraannççaa  iinncclluussiivvee  nnoo  
bbaannccoo  ddee  ttrrááss  ..  
【【  VVAAMMOOSS  PPAARRAARR  CCOOMM  AA  DDIIRREEÇÇÃÃOO  IIMMPPRRUUDDEENNTTEE  NNAASS  MMAADDRRUUGGAADDAASS  】】  
Nas madrugadas , existem pessoas que conduzem motocicletas de uma maneira imprudente , com os 

escapamentos abertos , os famosos BOSOZOKU , que perturbam o descanso dos cidadãos que 
trabalharam duro durante o dia e também dos doentes internados nos hospitais . Esses motociclistas 
ficam vagando pelas ruas , não respeitam sinalização e em muitos casos , além de provocarem 
acidentes , acabam perdendo a própria vida . Vamos parar com a direção imprudente que causa 
incômodo a outras pessoas . 

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

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

 
 

 
DDAATTAA  ::  de 1⁰de julho (dom) à 31 de agosto (sex) , das 9:00 às 17:00 
※Não será possível usar a piscina de 23 (seg) à 27(sex) de julho na parte da manhã , nos dias de chuva , 
competição de natação dos cidadão e no dia do registro natatório dos estudantes ( sem data definida ) 
TTAAXXAA  DDEE  UUSSOO  ：：¥100 para estudantes do primário e ginásio , ¥ 200 para estudantes colegiais e 
adultos 
※Qualquer um dos valores é para o período de 2 horas de uso , passado esse tempo , haverá taxa 
adicional de ¥50 para estudantes do primário e ginásio , ¥ 100 para estudantes colegiais e adultos 
( valor para cada 1 hora adicional ). 
※Crianças com menos de 6 anos devem vir acompanhadas pelo responsável . 
※É PROIBIDO trazer comida ou bebida para a piscina . 
MMAAIIOORREESS  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  :: ISHIGAKI IKE KOEN UNDO JISETSU KANRI SHITSU ( Sala de 
Administração das Instalações Recreativas do Parque Ishigaki Ike ) , ☎ 383-9010 
 

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

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

 
  
Para que os cidadãos possam ter um contato maior com a natureza existente na cidade , será 

realizado a coleção de insetos com luz . Aproveite as férias de verão para os estudos livres . 
DDAATTAA::  28 de julho (sab) das 19:00 às 21:00 ( será cancelado em caso de chuva )  
LLOOCCAALL  :: KASADO JINJA ( Templo KASADO ) , Kasado cho Shiiyama 2010 
CCOONNTTEEÚÚDDOO  ::  observação e coleção de insetos usando luz para fazê-los se aproximar .  
VVAAGGAASS  ::  20 pessoas ( por ordem de inscrição ) 
TTAAXXAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  ::  gratuíta  
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: Impreterivelmente até dia 19 de julho (qui) , informe seu nome , endereço ,  
telefone e números de participantes a Divisão de Política Ambiental . 
※Maiores informações serão dadas aos participantes posteriormente .  
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：KKAANNKKYYOO  SSEEIISSAAKKUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  PPoollííttiiccaa  AAmmbbiieennttaall  ))  338822--77995544≫≫  

  kkaannkkyyoosseeiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 
  

  

AAABBBEEERRRTTTUUURRRAAA   DDDAAA   PPPIIISSSCCCIIINNNAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDOOO   PPPAAARRRQQQUUUEEE   IIISSSHHHIIIGGGAAAKKKIII   IIIKKKEEE   
（（石石垣垣池池公公園園市市民民ププーールルををオオーーププンンししまますす））  

OOOBBBSSSEEERRRVVVAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   NNNAAATTTUUURRREEEZZZAAA   「「「CCCOOOLLLEEEÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   IIINNNSSSEEETTTOOOSSS   CCCOOOMMM   LLLUUUZZZ」」」    
（（自自然然観観察察会会「「昆昆虫虫灯灯火火採採集集」」））  

MMMOOOVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   VVVEEERRRÃÃÃOOO   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRAAANNNÇÇÇAAA   NNNOOO   TTTRRRÂÂÂNNNSSSIIITTTOOO   
（（夏夏のの交交通通安安全全県県民民運運動動をを行行いいまますす））  
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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 ) 
  

Tipo de Exame / 
Público alvo Data Local Vagas Valor Inscrições 

( por telefone ) 
6 de agosto (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 . 

 27 de agosto (seg) , 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. 

 20 de agosto (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 . 

 20(seg) e 27 (seg)de agosto  
 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 . 

☆ 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 . 

  

  

  

  

SSAARRAAMMPPOO  ➩➩  Na região de KANTO aumentaram os pacientes com sarampo . Em MIE somente neste ano foram 
registrados 7 casos .  
VVaacciinnaaççããoo  PPrreevveennttiivvaa  ccoonnttrraa  SSAARRAAMMPPOO  

O sarampo é uma infecção aguda causada pelo vírus do sarampo , apresenta um forte grau de contágio e uma 
alta taxa de crises , mas com a vacinação é possível se prevenir de 95~98 % . De acordo com a lei , a partir de abril 
de 2005 , a vacina contra sarampo e rubéola passaram a ser combinadas , ou seja , as duas em uma só , e passou a 
se chamar vacina MR , com 2 doses gratuítas . 

A primeira dose deve ser aplicada na criança que completar 1 ano . Para as crianças que em abril do ano que 
vem vão ingressar na 1ªsérie do primário , devem receber a 2ªdose gratuíta até 31 de março de 2008 . Para as 
pessoas que nunca receberam a vacina contra sarampo , ou mesmo nunca pegaram a doença , devem procurar um 
médico para esclarecer as suas dúvidas com relação a vacinação . 
IIddaaddee  ppaarraa  vvaacciinnaaççããoo  :: 1ª dose ( de 12 à 24 meses ) ; 2ª dose ( de 5 à 7 anos incompletos ) 

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

                    kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
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Condições de indenização indenização 
morte 

máximo   ¥ 30 milhões Morte ou ferimento causado 
em outra pessoa ferimento 

máximo  ¥ 1.200.000 

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 . 

PPAARRAA  QQUUEE  EEXXIISSTTEE  OO  SSEEGGUURROO  FFAACCUULLTTAATTIIVVOO    ((  NNIINN  IINN  HHOOKKEENN  ))??  
QQUUAALL  AA  DDIIFFEERREENNÇÇAA  CCOOMM  OO  SSEEGGUURROO  OOBBRRIIGGAATTÓÓRRIIOO  ((  JJIIBBAAIISSEEKKII  ))??  

  
Ao se comprar um automóvel ou motocicleta é obrigatório se inscrever

automaticamente no “seguro obrigatório de indenização a danos causados pelo
automóvel” , o JIBAISEKI. Veja abaixo a tabela de indenizações :   

 
AAADDDIIIVVVIIINNNHHHAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 
Você sabe o 

significado desta 
placa  ? 

 
 
 
 
 
 
 
① Deve-se parar 

somente quando 
ver um veículo. 

 
② Bicicletas e 

veículos devem 
sempre parar . 

 
( resposta da última 

página ) 

Existem casos de acidentes de trânsito em que o valor a ser indenizado , é maior do
que a cobertura do JIBAISEKI. 
Também existem casos de acidentes de trânsito em que o seguro de saúde não

oferece cobertura , e que as despesas hospitalares ultrapassam ¥ 1.200.000 . Se a
vítima vier a falecer , não são raros os casos em que as indenizações ultrapassam os
¥ 100 milhões . E ainda se houver danos ao veículo da vítima ou ao seu veículo , o
JIBAISEKI  não cobre . Para esses casos é que existe o seguro facultativo , para
cobrir o que o JIBAISEKI não cobre . A inscrição nesse tipo de seguro é opcional , vai
somente depender do bom senso do motorista . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

１ 

 
 
 

２ 
 

３ 
 

４ 

★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

 19:30 às 21:00 

５ ６ 
 

７  

TANABATA 
★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

８ 

 
 
 

９ 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 

１０ 

CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSIIFFAA  

19:00 às 20:30 

１１ 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
19:30 às 21:00 

１２ 
 

１３ １４ 
★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

１５ 
 

１６ 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 

１７ 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

１８ 

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

１９ ２０ ２１ 

★★AAIIUUEEOO  
18:00 às 19:30 

２２ 
 

２３ 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 
 

２４ 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

 

２５ 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  
19:30 às 21:00 

２６ ２７ ２８ 

 

２９ 
 
 
 

３０ 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO  

14:30 às 17:00 
 

３１ 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

 

    

 

 ◎ 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  ⇒⇒ 12 de julho (qui), 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 ADIVINHAÇÃO : A correta é a ② . 

Acertou ? 

Pequenas Informações Sobre a 
Segurança e a Confiabilidade dos 

alimentos 

 

Os personagens 

KOKORO e 

MAMORU 

O procedimento básico para 

prevenção da intoxicação 

alimentar é a lavagem das mãos .  

Lave as mãos sem falta:  

○ Antes de preparar os alimentos e 

antes das refeições ;  

○ Após pegar carnes e peixes com 

as mãos ; 

○ Após ir ao banheiro 

Informações da Província de Mie 


