
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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☀A prefeitura de Suzuka procura funcionário
ilingüe (japonês/português)................................. 

☀Trâmites de declaração de situação de renda
ara o auxílio para menores dependentes ,etc…..

☀  Abertas vagas para os jardins de infância...… 
☀ Vamos tomar cuidado com os hábitos
otidianos……………………………………….….....
☀       O sistema de subsídio às despesas médicas
nfantis mudará………..………………………….… 
☀ Informações para estrangeiros via rádio FM
「INFO MIE」………………………………………. 
☀   Balcão noturno para pagamento de imposto 
☀TOY NAOSU (Hospital de brinquedos)
☀Aulas de esporte no segundo semestre do ano

9 (2007)……….……………….………………....……. 
☀      Comunicado do HOKEN CENTER….………...
☀     Cursos de japonês e aulas de reforço………… 
☀     Segurança no trânsito………………..………… 
☀    Calendário de agosto….…….........…….…..... 
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なつまつり 
NATSU MATSURI 
 ( Festival de verão ) 

No.28 

 
 
 

PPAARRAA：： estrangeiros que morem ou trabalhem na
província , com mais de 15 anos de idade e que não
tenham o japonês como língua pátria . 
DDAATTAA  :: 28 de outubro (dom) , a partir das 10 horas . 
LLOOCCAALL  :: SUZUKA KOKUSAI DAIGAKU
( Universidade Internacional de Suzuka ) 
CONTEÚDO : oratória em japonês ( com duração de 5
à 7 minutos , com tema livre ) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS    ::  Até 20 de setembro (qui),preecha a
ficha de inscrição com os dados necessários e anexe o
texto da oratória ( folha A4 , escrito no computador e
que nunca tenha sido apresentado ) e envie para 〒
510-0298 Suzuka shi Koriyama cho 663-222 SUZUKA
KOKUSAI DAIGAKU KOKUSAI KORYU CENTER . 
※Peça a ficha de inscrição por telefone , HAGAKI , ou
fax. 
※Depois de realizada a pré-seleção , até dia 5 de
outubro (sex) será enviado para as 7 pessoas
selecionadas uma carta solicitando a participação . 
PPaarraa  mmaaiioorreess  iinnffoorrmmaaççõõeess  :: SUZUKA KOKUSAI
DAIGAKU KOKUSAI KORYU CENTER ( Centro de
Intercâmbio  Internacional da Universidade
Internacional de Suzuka )  
Tel / Fax : 059-372-3944 

kokusai@suzuka-iu.ac.jp 
http://www.suzuka-iu.ac.jp 

 
 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssuunnttooss  

ddoo  CCiiddaaddããoo  )) 005599--338822--99005588≫≫  

  sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@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……………………………........... 5.006 
peruanos…………….…...……………..…....   1.581 
chineses …... ……………………………......... 910 
norte e sul coreanos …………………....……. 673
filipinos……………………………………….... 557 
outros …………………………………….......1.127 
 

( segundo dados de junho de 2007 ) 

PPPrrrooocccuuurrraaammm---ssseee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss   pppaaarrraaa   ooo   
111000⁰⁰⁰CCCooonnncccuuurrrsssooo   dddeee   ooorrraaatttóóórrriiiaaa   eeemmm   jjjaaapppooonnnêêêsss   

dddaaa   UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaadddeee   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   
SSSuuuzzzuuukkkaaa   

（第 10 回鈴鹿国際大学日本語スピーチ 
コンテストの出場者を募集） 
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RREEQQUUIISSIITTOOSS  :: o candidato deve satisfazer todas as condições abaixo :  
◎Falar japonês e português a nível cotidiano（inclusive ler e escrever）; ◎Não se enquadrar nos itens 
de desqualificação do artigo 16 da Lei de Funcionalismo Público Regional ; ◎Poder comparecer ao 
serviço ; ◎Pessoa de nacionalidade estrangeira : quando em exercício do trabalho , deve estar 
registrada legalmente conforme a Lei de Registro de Estrangeiro , e possuir visto de permanência com 
prazo válido , conforme Lei de Emigração e Imigração , e de Reconhecimento de Refugiados .      
TTIIPPOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOO  ::    
◎Atendimento no balcão e serviço de interpretação aos estrangeiros ; ◎Traduções em português de 
publicações e materiais impressos ;  
AADDMMIISSSSÃÃOO  :: à partir de 1⁰de outubro de 2007  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  :: de acordo com as regras para funcionários 
públicos contratados .  
VVAAGGAA  :: 1 (uma) 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  Devem ser feitas impreterivelmente de 6 (seg) à 23(qui) de 
agosto, diretamente ou por correio , preenchendo o formulário de inscrição com 
os dados necessários , e levando-o ( ou enviando-o ) à : 〒513-8701 SHIMIN 
TAIWA KA (Divisão de Assuntos do Cidadão) ,( das 8:30 às 17:15 , exceto aos 
sábados , domingos e feriados ) . 
 ※O formulário de inscrição e o informativo sobre as inscrições devem ser solicitado diretamente , 
por correio ou por e-mail . 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  :: 2 de setembro (dom) à partir das 9:30 . 
LLOOCCAALL  ::  Sala de reuniões n⁰.1201 , no 12⁰andar do prédio da prefeitura municipal .  
CCOONNTTEEÚÚDDOO  ::  Entrevista e prova escrita ( japonês e português ) 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssuunnttooss  ddoo  CCiiddaaddããoo  ))  
005599--338822--99005588≫≫                                                sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

  
        

 
 

  
  
  

 

 
As pessoas que preenchem os requisitos necessários para receberem o Auxílio para Menores 

Dependentes Especias devem fazer os trâmites necessários para a declaração de situação de renda , no 
período de 13 de agosto (seg) à 10 de setembro (seg) , junto a Divisão de Assistência Social aos 
Deficientes . ATENÇÃO pois , se esses trâmites não forem feitos , a partir do mês de agosto essas 
pessoas serão desqualificadas como beneficiários do auxílio . ( passados 2 anos sem que se façam os 
trâmites , o mesmo será cancelado ). 

O Auxílio de Assistência Social para Crianças Deficientes , Auxílio Aos Deficientes Especiais e 
Auxílio de Assistência Social também necessitam dos mesmos trâmites . Para cada qualificado a 
receber o auxílio será enviado uma carta explicativa . 
   
  
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    SSHHOOGGAAII  FFUUKKUUSSHHII  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall  aaooss  DDeeffiicciieenntteess  ))  005599--338822--77662266≫≫          

  sshhooggaaiiffuukkuusshhii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  

TTTRRRÂÂÂMMMIIITTTEEESSS   DDDEEE   DDDEEECCCLLLAAARRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   SSSIIITTTUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   RRREEENNNDDDAAA   PPPAAARRRAAA   
OOO   AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOO   PPPAAARRRAAA   MMMEEENNNOOORRREEESSS   DDDEEEPPPEEENNNDDDEEENNNTTTEEESSS   ,,,EEETTTCCC      

（（特特別別児児童童扶扶養養手手当当ななどどのの所所得得状状況況届届のの手手続続ききをを））  

AAA   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   DDDEEE   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   PPPRRROOOCCCUUURRRAAA   FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNÁÁÁRRRIIIOOO   
BBBIIILLLIIINNNGGGÜÜÜEEE   (((    JJJAAAPPPOOONNNÊÊÊSSS///    PPPOOORRRTTTUUUGGGUUUÊÊÊSSS)))       

（（鈴鈴鹿鹿市市役役所所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））  
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【【VVAAGGAASS  PPAARRAA  22000088  NNOOSS  JJAARRDDIINNSS  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAAIISS】】  
PPAARRAA  ::  
CCRRIIAANNÇÇAASS  DDEE  44  AANNOOSS  :: residentes na cidade , nascidas entre 2 de abril de 2003 e 1⁰de abril de 2004 ; 
CCRRIIAANNÇÇAASS  DDEE  55  AANNOOSS  :: residentes na cidade , nascidas entre 2 de abril de 2002 e 1⁰de abril de 2003 ; 
VVAAGGAASS  ::  
CCRRIIAANNÇÇAASS  DDEE  44  AANNOOSS  :: há vagas em 8 jardins de infância : KOU , KASADO , SHIROKO , 
ASAHIGAOKA , INOU , IINO , TAMAGAKI e KAMBE . Em ASAHIGAOKA há 70 vagas , e no restante 
há 35 vagas . ( haverá sorteio em caso de muita procura pelas vagas ) ; 
CCRRIIAANNÇÇAASS  DDEE  55  AANNOOSS  :: Em todos os jardins de infância municipais há vagas suficientes para todas 
as crianças . 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  ::  De 3 (seg) à 21 (sex) de setembro ( das 8:30 às 17:00 , com exceção dos sábados , 
domingos e feriados ) , pegue a ficha de inscrição disponível em qualquer jardim de infância  , 
preencha e entregue no jardim de infância de sua preferência . 
※Não é possível se inscrever em mais de um jardim de infância .   
 
【【VVAAGGAASS  PPAARRAA  22000088  NNOOSS  JJAARRDDIINNSS  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  PPAARRTTIICCUULLAARREESS】】  
PPAARRAA  ::  crianças de 3 à 5 anos .  
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: A partir de 1⁰de agosto (qua) estará disponível nos jardins 
de infância a ficha de inscrição . Ela deve ser entregue ao jardim de 
infância de sua preferência a partir de 3 de setembro (seg) . 
 

Nome do jardim de infância telefone Nome do jardim da infância telefone 

SUZUKA YOCHIEN 

DAI 2 SUZUKA YOCHIEN 

DOHAKU YOCHIEN 

SHIRAYURI YOCHIEN 

382-3272 

386-6129  

378-6713 

386-6228 

SHIROKO HIKARI YOCHIEN 

SUN YOCHIEN 

DAI 1 SAKURA YOCHIEN 

DAI 2 SAKURA YOCHIEN 

386-1150 

372-2123 

380-0188 

378-4085 
※Para as crianças que completarão 3 anos até março de 2009, é possível se matricular em 4 jardins de 
infância : DOHAKU YOCHIEN , SHIROKO HIKARI YOCHIEN , DAI 1 e DAI 2 SAKURA YOCHIEN. 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::    GGAAKKKKOO  KKYYOOIIKKUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  EEssccoollaarr  ))  005599--338822--77661188≫≫          

  ggaakkkkookkyyooiikkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 
 
 
 
 

 
 
 
 Em uma região moram várias pessoas , cada uma com hábitos diários e modos 
de pensar diferentes . Para que todos possam conviver de uma maneira 
harmoniosa apesar das diferenças , vamos toma alguns cuidados como : 
- não fazer churrasco na varanda ( de apartamento , etc ) ; 
- não incomodar os vizinhos escutando música alta ; 
- não conversar a noite em voz alta do lado de fora de casa . 
 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))  005599--338822--99005588≫≫  

  sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 
  
  

AAABBBEEERRRTTTAAASSS   VVVAAAGGGAAASSS   PPPAAARRRAAA   OOOSSS   JJJAAARRRDDDIIINNNSSS   DDDEEE   IIINNNFFFÂÂÂNNNCCCIIIAAA   
（（幼幼稚稚園園児児をを募募集集ししまますす））  

VVVAAAMMMOOOSSS   TTTOOOMMMAAARRR   CCCUUUIIIDDDAAADDDOOO   CCCOOOMMM   OOOSSS   HHHÁÁÁBBBIIITTTOOOSSS   CCCOOOTTTIIIDDDIIIAAANNNOOOSSS   
（（日日常常生生活活ママナナーーにに気気ををつつけけままししょょうう）） 
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A partir de setembro de 2007 , o subsídio de despesas médicas infantis será concedido para consultas 
regulares e internações de crianças até idade equivalente ao ingresso no ensino obrigatório ( até 31 de 
março após completar 6 anos , e para quem nasceu em 1⁰de abril , até o dia anterior ) . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※Para as pessoas que podem receber o subsídio ( nascidos de 2 de abril de 2001 à 1⁰ 

de setembro de 2003 ) , fazendo o cadastro será emitido o certificado de qualificação .    
※Por favor faça os trâmites o mais rápido possível . 
※Como existe um limite de renda , há casos em que não é possível receber o subsídio . 
※Para maiores informações consulte a Divisão de Seguro de Saúde e Pensão . 
 

 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：HHOOKKEENN  NNEENNKKIINN  KKAA  IIRRYYOO  KKYYUUFFUU  GGUURRUUPPUU    ((  DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurroo  ddee  SSaaúúddee  ee  PPeennssããoo  ,,  GGrruuppoo  
ddee  SSuubbssííddiiooss  ppaarraa  DDeessppeessaass  MMééddiiccaass  ))  005599--338822--77662277≫≫  

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

 
 
 
 

 Em 4 de agosto começa o programa informativo para estrangeiros via FM , o INFO MIE .  
Informações sobre cultura , turismo ,utilidades públicas , etc chegarão até você em  
português e inglês . Todos os sábados e domingos a partir das 21:55 , não deixem de  
ouvir ! 
DDIIAASS  ::   transmissão em INGLÊS , todos os sábados , das 21:55 às 22:00 

transmissão em PORTUGUÊS , todos os domingos , das 21:55 às 22:00 
EEMMIISSSSOORRAA  ::  FM MIE ( na região de Suzuka 78.9 MHz) 
※Queremos fazer um programa de rádio onde todos possam participar , por isso 
pedimos que vocês nos informem os assuntos que gostariam de saber ,dê os seus comentários , etc.  

  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：MMIIEE  KKEENN  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  ZZAAIIDDAANN    ((  FFuunnddaaççããoo  ddee  IInntteerrccââmmbbiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMiiee  ))  
005599--222233--55000066≫≫  

  mmiieeff@@mmiieeff..ccoo..jjpp  
 
 
   

   
 

 
 

  

DDAATTAA：：30 (qui) e 31 (sex) de agosto , até às 20:00 
LLOOCCAALL  :: Divisão de Pagamento de Impostos ( 2⁰andar do prédio da prefeitura ) 
※Não será possível utilizar a saída lateral norte . Entre na prefeitura pelo lado sul. 
CCOONNTTEEÚÚDDOO  :: pagamento e consulta sobre imposto municipal , trâmites para débito 
automático , etc . 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：NNOOZZEEII  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  PPaaggaammeennttoo  ddee  IImmppoossttooss  ))  005599--338822--99000088≫≫  

  nnoozzeeii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 
 

OOO   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   SSSUUUBBBSSSÍÍÍDDDIIIOOO   ÀÀÀSSS   DDDEEESSSPPPEEESSSAAASSS   MMMÉÉÉDDDIIICCCAAASSS   IIINNNFFFAAANNNTTTIIISSS   MMMUUUDDDAAARRRÁÁÁ   
（（乳乳幼幼児児医医療療費費助助成成制制度度ががかかわわりりまますす）） 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRROOOSSS   VVVIIIAAA   RRRÁÁÁDDDIIIOOO   FFFMMM「「「IIINNNFFFOOO   MMMIIIEEE」」」  
（（外外国国人人向向けけ情情報報提提供供 FFMM 放放送送「「IInnffoo  MMiiee」」））  

BBBAAALLLCCCÃÃÃOOO   NNNOOOTTTUUURRRNNNOOO   PPPAAARRRAAA   PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   IIIMMMPPPOOOSSSTTTOOO   
（（  納納税税のの夜夜間間窓窓口口をを開開設設ししまますす））  

ATÉ AGOSTO DE 2007 
・4 anos incompletos ： 

consultas regulares / internações  
( expedição de certificado de qualificação) 
・de 4 anos até ingresso no ensino obrigatório :

somente internação  
( sem expedição de certificado de qualificação) 

A PARTIR DE SETEMBRO DE 2007 
 
・Até ingresso no ensino obrigatório: 

consultas regulares / internações 
 ( expedição de certificado de qualificação ) 
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O doutor de brinquedos esclarece suas dúvidas com relação ao conserto , etc de seu precioso 

brinquedo . Para as pessoas interessadas em consertar os seus brinquedos , basta trazê-lo no dia 
combinado . Para quem não puder comparecer no dia , também é possível levá-lo na Divisão de 
Processamento de Lixo .  

Pedimos a compreensão de todos para vir buscar os brinquedos depois de consertados na Divisão de 
Processamento de Lixo ( os brinquedos que ficarem prontos , serão entregues no mesmo dia ) . 
※Os brinquedos ficam guardados na Divisão de Processamento de Lixo por 1 ano . Assim que receber o 
comunicado , favor buscar o seu brinquedo o mais rápido possível . 
DDAATTAA  :: 19 de agosto ( dom) , das 10:00 às 15:00 
LLOOCCAALL  :: Sala audiovisual , no 2⁰andar da Biblioteca Municipal ( TOSHOKAN 2 KAI 
SHICHOKAKU SHITSU ) 
※Brinquedos que NÃO podem ser consertados : vídeo game , computador infantil , 
bicho de pelúcia , brinquedos de grande porte (tipo playground) , motos infantis 
movidas a eletricidade e afins , instrumentos musicais ( piano elétrico , flauta ,etc ). 
※Se tiver algum brinquedo que não queira mais , leve-o pois as peças serão usadas para consertar 
outros brinquedos . 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：HHAAIIKKIIBBUUTTSSUU  TTAAIISSAAKKUU  KKAA    ((  DDiivviissããoo  ddee  PPrroocceessssaammeennttoo  ddee  LLiixxoo  ))  005599--338822--77660099≫≫  

  hhaaiikkiibbuuttssuuttaaiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 
 
 

 
 
 

CURSO Badminton KYUDO ( tiro com arco) 
NAGINATA  

( alabarda japonesa ) 

PARA Homens e mulheres Homens e mulheres 
Estudantes primários ou 

maiores ( sem distinção de 
sexo ) 

DATA 
Todos os sábados de setembro 

à março, das 9:30 às 
11:30( total de 15 aulas )  

Todos as quartas de setembro 
à novembro, das 9:30 às 
11:30( total de 12 aulas ) 

Todos as quartas de setembro 
à novembro, das 19:00 às 
20:30( total de 12 aulas ) 

LOCAL 
SHIRITSU TAIKUKAN 

( Ginásio Esportivo Municipal ) 
BUDOKAN 

(Ginásio Municipal de Artes 
Marciais ) 

BUDOKAN 
(Ginásio Municipal de Artes 

Marciais ) 

VAGAS 50 30 Sem limites 

TAXA DE 

PARTICIPAÇÃO 
¥ 4.500 ¥ 4.000 

Estudantes ginasiais ou 
menores  ¥3.000 

Estudantes colegiais ou 
maiores  ¥4.000 

INSCRIÇÕES 
Das 13:00 do dia 15 (qua) às 

12:00 do dia 23 (qui) de 
agosto 

Das 13:00 do dia 15 (qua) às 
12:00 do dia 23 ( qui) de 

agosto  
Até 30 de agosto 

  
※Para quem desejar participar , será dada prioridade aos residentes na cidade de Suzuka . 
※Nos cursos com limites de vagas , as inscrições serão por ordem de chegada e terá prioridade as 
pessoas que não participaram das aulas de esporte no primeiro semestre do ano 19 
(2007) e para as aulas de KYUDO , as pessoas abaixo do nível 3 . ( cada pessoa só poderá 
se inscrever em um curso ). 
※Quem participou das aulas no primeiro semestre , poderá se inscrever só que chegando 
ao número de participantes determinados, haverá sorteio . 
※Para se inscrever em qualquer um dos cursos , vá ao horário e local determinado levando o valor das 
aulas . 
※Na taxa de participação está incluso o valor de seguro contra acidentes ( adultos ¥1.500 , estudantes 
primários e menores ¥ 500)   
※Por favor não traga seus filhos ao vir assistir as aulas. 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSHHIIRRIITTSSUU  TTAAIIKKUUKKAANN    ((  GGiinnáássiioo  EEssppoorrttiivvoo  MMuunniicciippaall  ))  005599--338877--66000066≫≫  

 

AAAUUULLLAAASSS   DDDEEE   EEESSSPPPOOORRRTTTEEE   NNNOOO   SSSEEEGGGUUUNNNDDDOOO   SSSEEEMMMEEESSSTTTRRREEE   DDDOOO   AAANNNOOO   111999   (((222000000777)))    
（（平平成成 1199 年年度度後後期期ススポポーーツツ教教室室））  

TTTOOOYYY   NNNAAAOOOSSSUUU   (((HHHOOOSSSPPPIIITTTAAALLL   DDDEEE   BBBRRRIIINNNQQQUUUEEEDDDOOOSSS)))    
（（トトイイななおおすす（（おおももちちゃゃ病病院院））））  
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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 ) 
18 de setembro (ter) 

das 9:00 às 11:00  Hoken Center 120 Radiografia  ¥ 200 
Exame de catarro ¥ 600 Abertas Câncer de pulmão 

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 . 

 22 de outubro (seg) , das 9:30 às 
11:00 e das 13:00 às 15:00 Hoken Center Manhã : 40 

Tarde : 40 ¥ 1.800 a partir de 24 de 
agosto 

Câncer de mama 
（ultrassonografia） 

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

 23 de outubro (ter) 
 das 9:30 às 11:00 e  
das 13:00 às 15:00 

Hoken Center Manhã : 50 
Tarde : 50 ¥ 2.800 a partir de 24 de 

agosto 
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 . 

 23 de outubro (ter) 
 das 13:00 às 14:30 Hoken Center 70  ¥ 900 a partir de 24 de 

agosto 
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 . 

  

  

  

  

DDTT  ((  DDiifftteerriiaa  ee  TTééttaannoo  ))  22ªª..ddoossee  
【Para os responsáveis por estudantes primários e ginasiais】 
Seu filho já tomou a 2ª.dose da vacina DT ? Se ainda não tomou , não perca tempo , leve-o para vacinar o mais 

rápido possível . 
IIDDAADDEE  AALLVVOO  :: crianças de 11 à 13 anos incompletos 
LLOOCCAALL  :: Instituições hospitalares  
DDOOSSEESS  :: 1 dose para crianças na idade alvo . 
LLEEVVAARR  :: caderneta materno infantil ; caderneta do seguro saúde ; formulário de vacinação ( você encontra esse 
formulário em qualquer instituição hospitalar da cidade . Se for vacinar seu filho fora da cidade de Suzuka , pegue 
o formulário de vacinação no HOKEN CENTER ou em qualquer Centro Cívico Regional ) . 
※Ao ir receber a vacina , a criança deve ir acompanhado do responsável . 

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

                    kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
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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 nível 1 . 

 

SAKURAJIMA  DANCHI 
SHUKAISHO ( Sala de Reuniões 

do Conj.Habitacional 
Sakurajima ) , em Sakurajima 

cho 

Hatsumi Toma 
(brasileira)  

384-2649 
* após às 19h00. 

SIFA 
Não haverá aula em AGOSTO , 

começará a partir de 
SETEMBRO . 

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 . 

AATTÉÉ  QQUUAANNTTOOSS  AANNOOSS  ÉÉ  NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO  UUSSAARR  AA
CCAADDEEIIRRIINNHHAA  IINNFFAANNTTIILL  PPAARRAA  AAUUTTOOMMÓÓVVEEIISS  ??  
  

 
AAADDDIIIVVVIIINNNHHHAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 
Você sabe o significado

desta placa  ? 
 
 
 
 
 
 
 
① Nas proximidades

existe escola ou
parque . 

② Há faixa de
pedestre . 

 
( resposta da última 

página ) 

 
O uso da cadeirinha infantil para automóveis é 

obrigatório por crianças até 6 anos incompletos. 
 Mesmo que a criança tenha acabado de nascer e 
 está indo para casa no carro da família , o uso da
cadeirinha é necessário . Cuide da segurança de
seu filho usando a cadeirinha infantil para
recém-nascidos . 
    
Se precisar transportar um recém nascido de carro , além de

utilizar a cadeirinha infantil especial , procure percorrer
distâncias curtas , ou então ir com alguém que possa olhar a
criança enquanto dirige . Crianças prematuras ( menos de 2.500g )
devem consultar o médico antes de usar a cadeirinha . 
Em um veículo para 5 pessoas onde 3 passageiros são adultos e 3

são crianças, é bom usar a quantidade máxima de cadeirinhas que
couber no carro . 
   



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 

  １ 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

２ 
 

３ 
 

４ 
★AIUEO 
18:00 às 19:30 

５ 
 

６ 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

７ 
 

８ 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

９ 
 

10 
 

11 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

12 
 
 

13 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

14 
 

15 

 

OBON 

16 

 
17 

 
18 
 

19 
 

20 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

21 
      

22 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

23 

 
24 
 

25 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

26 
 

27 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

28 
     

29 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

30 
 

31 
 

 

 

★  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 

◎ 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 

RESPOSTA DA ADIVINHAÇÃO : É a ② . Acertou? 

Pequenas Informações Sobre a Segurança e a 
Confiabilidade dos alimentos 

Prevenção de Intoxicação Alimentar (COMPRAS) 

  
O personagem MAMORU 

✰Escolher produtos frescos, no 
caso de alimentos deterioráveis.    

✰ Comprar, observando com atenção, as 
indicações do 
produto.…………………………….              
✰Procurar retornar diretamente para casa, 
sem passar em outros locais, quando comprar 
produtos para serem colocados na geladeira ou 
congelador. Quando for demorar para voltar, 
procure colocar os alimentos dentro de caixas 
refrigeradas ou utilizar gelos para manté-los 
resfriados. 

Informações da Província de Mie 

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  ⇒⇒ 9 de agosto (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 

 


