
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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☀ Aberta inscrição para 2008 nas creches.................. 
☀ Curso de Japonês para principiantes............. 
☀ Alterada forma de distribuição da Solução EM ..... 
☀ Declaração de Situação de Renda para o auxílio 

para Menores Dependentes.................................. 
☀ Curso de Idiomas…………….………………..… 
☀ Vamos aprender a fazer Udon com farinha de 

 trigo do produtor local ........................................... 
☀ Curso de dança típica Mongol ............................... 
☀ Curso esportivo de outono no Suzuka Sports 

Garden ……………………………..………....……..…. 
☀ Comunicado do HOKEN CENTER….………...
☀ Cursos de japonês e aulas de reforço………… 
☀ Segurança no trânsito………….………….…… 
☀ Calendário de agosto….….………….…..…..... 
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うんどうかい 
UNDOUKAI 

 ( Gincana Esportiva ) 
No.29 

Venha participar e se divertir neste curso que será
ministrado pela Professora Dominique (professora de
inglês em Escola de Idiomas). Será uma oportunidade
para aprender a preparar um prato exótico com
ingredientes lights da culinária japonesa com um
gostoso bate-papo em inglês.  

 
 
 

DATA : 30 de setembro (dom), das 10:00 às 14:00 hs. 
LOCAL : Bunka Kaikan Chori Shitsu 

(Salão Cultural, Sala para Culinária) 
CONTEÚDO : Uma culinária original (nouvelle

Cuisine) com ingredientes da
culinária japonesa preparadas com
toque ocidental.  

MINISTRANTE: Dominique deBlois (Canadense) 
VAGAS: 45 pessoas (caso exceda número de

interessados será definido por sorteio) 
TAXA: comum ￥1.500, sócio benemérito ￥1.000 
INSCRIÇÕES  : Até 13 de setembro (qui), por hagaki

(cartão postal), fax ou e-mail, com os
seguintes dados: nome, endereço,
idade e tel para contato.  Envie
para SUZUKA KOKUSAI KORYU
KYOKAI (Associação de Amizade
Internacional de Suzuka), 〒

513-0801, Suzuka-Shi Kambe 1-1-1 
 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSIIFFAA  ((AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa))≫≫  

005599--338833--00772244  FFaaxx005599--338833--00663399  
  ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..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 eventos onde eu apareço possuem
intérpretes . 

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

 
brasileiros……………………………........... 5.047 
peruanos…………….…...……………..…....   1.602 
chineses …... ……………………………......... 916 
norte e sul coreanos …………………....……. 669
filipinos……………………………………….... 577 
outros …………………………………….......1.110 
 

( segundo dados de julho de 2007 ) 

CCCuuurrrsssooo   dddeee   cccuuullliiinnnááárrriiiaaa   cccooommm   aaa   PPPrrrooofffeeessssssooorrraaa    
DDDooommmiiinnniiiqqquuueee   dddeeeBBBllloooiiisss   

PPPrrraaatttooo   tttííípppiiicccooo   dddaaa   rrreeegggiiiãããooo   dddeee   QQQuuuééébbbeeeccc   ---    
CCCaaannnaaadddááá   

（英語を学びながらのケベック料理講習会） 
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PPAARRAA : crianças com idade de 0 à 5 anos residentes na cidade de Suzuka, 
que os responsáveis não possam cuidar da criança por um dos motivos abaixo: 

 está trabalhando ; 
 está para ou acabou de dar a luz ; 
 o responsável está doente ou ferido , ou possui deficiência física ou mental ; 
 mora com parente que necessita de cuidados especiais . 

※ Há casos em que por motivos diferentes dos citados acima , a inscrição é aceita . 
 
IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  :: No período de 3 de setembro (seg) a 21 de setembro (sex), das 9:00 às 16:00hs (com 
exceção dos sábados , domingos e feriados ). 
Retire a ficha de inscrição na creche onde pretende conseguir a vaga, preencha os dados necessários e 

entregue-a novamente à creche. 
 

※Não é possível se inscrever em mais de um lugar . 
※A mensalidade da creche será estipulada conforme os rendimentos e valor do 

imposto municipal do ano de 2007 
※A data da entrevista será divulgada no Boletim Mensal de novembro. 

 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：KKOOSSOODDAATTEE  SSHHIIEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  IInnffaannttiill  ))≫≫  
005599--338822--77660066    kkoossooddaatteesshhiieenn  @@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

        

 
  
  
  

 

 
Atendendo ao pedido de muitos estrangeiros que desejam ter uma melhor comunicação com os 

japoneses e também de aprender o japonês usado no cotidiano, estamos dando continuidade no curso 
de japonês para principiantes. Chame os amigos e venham se aperfeiçoar! 
 
PARA: Pessoas que saibam ler e escrever o hiragana e katakana, e tenha conhecimento básico da 

língua. 
DATA: Todas as terças , de 4 de setembro a 18 de dezembro   
HORA: 19:00 às 20:30 hs 
LOCAL: Suzuka Kokusai Koryu Kyokai  

(Associação de Amizade Internacional de Suzuka) 
                  Prédio da Estação Kintetsu Suzuka Shi, 3º. andar 
TAXA: ￥300 a aula (incluso material didático) 
 
 
  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSIIFFAA  ((AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa))≫≫ 
  005599--338833--00772244    ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  

  
  
  
  
  
  
  

CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   JJJAAAPPPOOONNNÊÊÊSSS   PPPAAARRRAAA   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIAAANNNTTTEEESSS   
（（後後期期日日本本語語初初級級講講座座をを開開ききまますす））  

AAABBBEEERRRTTTAAA   AAASSS   IIINNNSSSCCCRRRIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   222000000888   NNNAAASSS   CCCRRREEECCCHHHEEESSS   
MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAAIIISSS   EEE   PPPAAARRRTTTIIICCCUUULLLAAARRREEESSS   

（（平平成成 2200 年年度度保保育育所所（（園園））のの入入所所をを受受付付ししまますす））  
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 A fórmula EM é distribuída gratuitamente. 
 Esta fórmula é composta de microorganismos ativos que previnem o mau cheiro e sujeira no banheiro, 
cozinha, banheira, auxiliando também na purificação da água dos rios. 
 A partir da distribuição do dia 18 de setembro (ter) haverá mudança na forma de reserva e de 
distribuição, conforme segue: 
 
FORMA DE RESERVA: 
※A reserva pode ser feita por telefone ou fax (lista pode conter no máximo 5 pessoas), devendo ser feita 

reserva para retirar na terça ou sexta-feira da semana seguinte. Não poderá ser feito reserva no dia 
em que pretende retirar a fórmula.  

※Tel/Fax 059-384-6655 
※Atendemos de quarta a sexta-feira, das 8:30 às 12:30 hs, exceto feriados. Informe o dia da semana 

em que deseja retirar a fórmula no momento da reserva. 
※Para retirar no dia 18 de setembro (ter) ou 21 de setembro (sex), deverá ser feita reserva de 12 de 

setembro (qua) a 14 de setembro (sex) das 8:30 às 12:30 hs. 
FORMA E LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO: 
○ Terça-feira (se feriado, na quarta-feira) 

Para: pessoa física e voluntários(grupo) 
Local: Silver Jinzai Center (Lobby do prédio 3 que fica ao lado do estacionamento sul da Prefeitura) 
Hora: 13:00 às 15:00 hs 

○ Sexta-feira (se feriado, não haverá distribuição) 
Para: somente pessoa física (limitado a 70 pessoas) 
Local: área coberta do Hunter ao lado do Bentenyama Kouen 
Hora: 13:00 às 15:00 hs 

LEVAR: 
Garrafa Pet vazia 

QUANTIDADE: 
Pessoa física (por família) 2 litros ao mês, Voluntários (grupo) 10 litros ao mês. 

※Voluntários somente os grupos cadastrados no Kankyo Seisaku Ka (Divisão de Política Ambiental) 
da Prefeitura e que está envolvido em projeto de melhoria ambiental das águas destinada ao uso 
público. 

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

005599--338822--99001144    kkaannkkyyoosseeiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  

 
 
 
 
 

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

Menores Dependentes deveriam fazer os trâmites para a declaração de situação de 
renda até o dia 31 de agosto (sex). 

 Caso esse trâmite não tenha sido feito o pagamento do benefício será suspenso a partir de agosto. 
Procure realizar o trâmite necessário com urgência para que possa passar a receber novamente o 
benefício. (passados 2 anos sem que se façam os trâmites, o mesmo será cancelado). 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  KKOOSSOODDAATTEE  SSHHIIEENN  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  IInnffaannttiill  ))≫≫  
005599--338822--77666611    kkoossooddaatteesshhiieenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

  
  

AAALLLTTTEEERRRAAADDDAAA   FFFOOORRRMMMAAA   DDDEEE   RRREEESSSEEERRRVVVAAA   EEE   DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUIIIÇÇÇÃÃÃOOO   
DDDAAA   FFFÓÓÓRRRMMMUUULLLAAA   EEEMMM   

（（EEMM 活活性性液液のの予予約約とと配配布布方方法法をを変変更更ししまますす））  

JJJÁÁÁ   FFFEEEZZZ   AAA   DDDEEECCCLLLAAARRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   SSSIIITTTUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   RRREEENNNDDDAAA   PPPAAARRRAAA   OOO   
AAAUUUXXXÍÍÍLLLIIIOOO   PPPAAARRRAAA   MMMEEENNNOOORRREEESSS   DDDEEEPPPEEENNNDDDEEENNNTTTEEESSS???   

（（児児童童扶扶養養手手当当ててのの現現況況届届をを出出ししままししたたかか）） 
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CURSO PARA VAGAS DATA/HORÁRIO PERÍODO 
Conversação em 

Inglês I 
(Principiante) 

 
20 

Todas as quartas 
19:00~20:30 

17 de outubro 
ate  

12 de março  
Conversação em 

Inglês II 
(Principiante) 

 
Pessoas com 

conhecimento 
básico do idioma 
(nível ginasial) 

 
20 

Todas as quintas 
10:30~12:00 

18 de outubro 
até 

13 de março 
Conversação em 

Inglês I 
(Intermediário) 

 
20 

Todas as terças 
19:00~20:30 

16 de outubro 
até 

11 de março 
Conversação em 

Inglês II 
(Intermediário) 

 
Pessoas que 

saibam usar o 
idioma no 
dia-a-dia 

 
20 

Todas as quartas 
10:30~12:00 

17 de outubro 
ate  

12 de março 
Chinês 

(Principiante) 
15 Todas as quartas 

19:00~20:30 
17 de outubro até 

12 de março 
Português 

(Principiante) 

Pessoas com  
Conhecimento 

básico do idioma  20 Todas as quintas 
19:00~20:30 

18 de outubro até 
13 de março 

  
  
LOCAL: SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI (Associação de Amizade Internacional de Suzuka) 
TAXA: Comum ￥17.000, Sócio Benemérito ￥15.000 (o material didático é à parte) 
INSCRIÇÕES: Impreterivelmente até o dia 27 de setembro (qui), em um hagaki (cartão postal), 
escreva seu nome, endereço, telefone, fax, e-mail, nome do curso desejado, dia e horário, e envie para: 

〒513-0801 Kambe 1-1-1 
Kintetsu Susuka-shi Station Bldg 3F 
SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI  
(GAIKOKU GO KOUZA) KAKARI 

※ Se o número de inscritos exceder o número de vagas definiremos por sorteio  
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSIIFFAA  ((AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAmmiizzaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa))≫≫ 
  005599--338833--00772244    ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  

 
 
 
 
 
 
 
 

        Para estimular o consumo de produtos desta região, estamos promovendo 
cursos para preparo de UDON (macarrão) e MUSHI MANJU (bolinho recheado 
com doce de feijão e cozido no vapor). Faremos o curso no local escolhido pelos 
interessados. 

                     O curso poderá ser solicitado mesmo por grupos com poucas pessoas. A taxa e 
demais detalhes fica a combinar. 

※Informações：TISAN TISHO NETWORK MIE (região norte) FILIAL SUZUKA, com Sr. TOYOTA. 
059-379-1048   

 
   

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  NNOOUURRIINN  SSUUIISSAANN  KKAA  ((DDiivviissããoo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa,,  FFlloorreessttaa  ee  PPeessccaa))≫≫  
  005599--338822--99001177    nnoorriinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

 
  
  

CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   IIIDDDIIIOOOMMMAAASSS   
（（語語学学講講座座）） 

VVVAAAMMMOOOSSS   AAAPPPRRREEENNNDDDEEERRR   AAA   FFFAAAZZZEEERRR   UUUDDDOOONNN   CCCOOOMMM   FFFAAARRRIIINNNHHHAAA   DDDEEE   
TTTRRRIIIGGGOOO   DDDOOO   PPPRRROOODDDUUUTTTOOORRR   LLLOOOCCCAAALLL   

（（地地元元産産小小麦麦をを使使っってて手手打打ちちううどどんんをを作作りりまませせんんかか））  
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  Os passos básicos da dança Mongol será ministrado pela estudante estrangeira da Universidade 
Internacional de Suzuka. 
 No dia 16 de novembro (sex) está programado apresentação da dança na Festa de Intercâmbio 
Internacional da Universidade. 
    
DDAATTAA：：de 21 de setembro (sex) a 16 de novembro (sex) 
        Todas as sextas, das 18:30 às 20:00hs. (total 9 aulas) 
LLOOCCAALL  :: Universidade Internacional de Suzuka 
MINISTRANTE: Aruna (estudante) 
VAGAS: 15 pessoas (por ordem de chegada) 
TAXA: ￥3.000 (os interessados poderão alugar à parte roupa típica) 
INSCRICÃO: Até 12 de setembro (qua), por telefone, fax ou e-mail para Suzuka Kokusai Daigaku 
Kokusai Koryu Center (Centro de Intercâmbio Internacional da Universidade Internacional de 
Suzuka)  
〒510-0298 Koriyama-Cho 663-222 
Tel/Fax 059-372-3944 (direto) 

 kokusai@suzuka-iu,ac.jp 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSUUZZUUKKAA  KKOOKKUUSSAAII  DDAAIIGGAAKKUU  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  CCEENNTTEERR  ((CCeennttrroo  ddee  IInntteerrccââmmbbiioo  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSuuzzuukkaa≫≫  

059-372-3944   kokusai@suzuka-iu.ac.jp   
 
 
 
 
 
 
 

CURSO PARA VAGAS DATA/HORÁRIO PERÍODO TAXA 

Pilates 

Pessoas com mais de 18 
anos de idade, exceto 

estudante de nível 
secundário  

30 Todas as quintas 
19:00 ~ 20:00  

18 de outubro 
a  

6 de dezembro 
￥6,000 

Tênis 
Básico 

Pessoas com mais de 18 
anos de idade, 

principiante, exceto 
estudante de nível 

secundário. 

20 Todas as quartas 
19:15 ~ 20:45 

17 de outubro 
a 

5 de dezembro 
￥8,000 

Tênis 
Grade 

Up 

Pessoas com mais de 18 
anos de idade, que 

consigam jorgar uma 
partida, exceto estudante 

de nível secundário 

20 Todas as quintas 
19:15 ~ 20:45 

18 de outubro 
a  

6 de dezembro 
￥8,000 

  
INSCRIÇÕES: Até 17 de setembro (seg), vá pessoalmente ou por fax, informando nome, endereço, 
idade, sexo, telefone, curso e envie à Ken-ei Suzuka Sports Garden (Centro Esportivo de Suzuka) 
※ A Inscrição poderá ser feita também por internet, acessando o site 

http://www.garden.suzuka.mie.jp/ , até as17:00 hs do dia 17 de setembro. 
※ Se o número de inscritos ultrapassar a quantidade de vagas, será definido por sorteio. 
※ O curso poderá ser suspenso se o número de inscritos for muito abaixo do número de vagas.  
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：KKEENN--EEII  SSUUZZUUKKAA  SSPPOORRTTSS  GGAARRDDEENN    ((CCeennttrroo  EEssppoorrttiivvoo  ddee  SSuuzzuukkaa))≫≫  
  005599--337722--22225500  

 

AAAUUULLLAAA   DDDEEE   EEESSSPPPOOORRRTTTEEE   DDDEEE   OOOUUUTTTOOONNNOOO   
（（秋秋季季ススポポーーツツ教教室室））  

   

VVAAMMOOSS  AAPPRREENNDDEERR  AA  DDAANNÇÇAA  TTÍÍPPIICCAA  MMOONNGGOOLL  
CCUURRSSOO  CCUULLTTUURRAALL  DDAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSUUZZUUKKAA  

（（鈴鈴国国大大文文化化講講座座「「モモンンゴゴルル舞舞踊踊をを学学ぼぼうう」」））  
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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 ) 
12 de novembro (seg) 

das 9:00 às 11:00  Hoken Center 40 ¥ 1.000 a partir de 21 de 
setembro Câncer de Estômago 

Pessoas com 
mais de 40 anos 

※ Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez , não poderão se submeter ao exame . 
※ Pessoas com histórico de cirurgia no estômago ou intestino grosso não poderão se submeter ao exame.  
※ Faça jejum absoluto e não fume a partir das 21:00 do dia anterior . 

9 de novembro (sex) e  
29 de novembro (qui) 
 das 9:30 às 11:00 e  
das 13:00 às 15:00 

Hoken Center Manhã : 50 
Tarde : 50 ¥ 2.800 a partir de 28 de 

setembro 
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 . 

 29 de novembro (qui) 
 das 13:00 às 14:30 Hoken Center 70  ¥ 900 a partir de 28 de 

setembro 
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 2007 à março 
de 2008 ) ;   
☆ 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 ). 
☆ 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 . 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  KKEENNKKOO  ZZUUKKUURRII  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  SSaaúúddee  PPúúbblliiccaa  ))≫≫  
005599--338822--22225522      kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

Será realizado exame de saúde
destinada às crianças de 1 ano e 6 meses
e 3 anos e 6 meses.  
As crianças nesta idade receberão via

correio uma notificação.  
Caso necessitem alterar o dia indicado

na notificação, entrem em contato com a
Divisão de Saúde Pública. 

 A hipertermia costuma ocorrer durante 
trabalho ou prática esportiva em ambiente de 
alta temperatura, mas pode ocorrer também 
durante atividade diária comum, num dia 
muito quente. 
 As 3 regras básicas para prevenir a 
hipertermia são:  
☀ ficar na sombra;  
☀ usar chapéu ou boné; e  
☀ beber muito líquido. 
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Curso 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 

Escritório 
090-9177-2871 

 

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)  
059-384-2649 

* após às 19h00. 

SIFA 
Para pessoas que saibam ler e 

escrever o Hiragana e 
Katakana 

SUZUKA KOKUSAI KORYU 
KYOKAI ( Associação de Amizade 

Internacional de Suzuka ), no 
prédio da estação Kintetsu 

Suzuka shi , 3o.andar 

Escritório 
059-383-0724 

( 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 )  
059-386-2966 

 
 

✤ 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 . 

CCOOMMOO  FFUUNNCCIIOONNAA  OO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  
VVEEIICCUULLAARR  ((SSHHAAKKEENN))??   

 
AAADDDIIIVVVIIINNNHHHAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 
Você sabe o significado

desta placa ? 
 
 
 
 
 
 
 
① Não é possível

atravessar de
bicicleta . 

② Proibido deixar
bicicleta neste local. 

 
( resposta na última 

página ) 

 
 A inspeção de veículos é realizada para garantir a segurança do
veículo e controlar a emissão de poluentes. O proprietário é
obrigado por Lei a fazer essa inspeção periodicamente. 
Os veículos aprovados recebem o Jidousha Kensa Sho, mais

popularmente conhecido como Shaken Sho, e seu porte é
obrigatório. No momento da compra de um carro zero é realizada a
primeira inspeção.  
O prazo de validade do Shaken Sho varia de um veículo de uso

comercial para um veículo de uso particular. No caso de um
veículo de uso particular, a primeira inspeção tem validade de 3
anos e após esse prazo deverá ser feito a cada 2 anos. 
Na inspeção é verificado partes como motor, freio, rodas, parte

interna, externa e abaixo do veículo. Esse tipo de inspeção
detalhada é a partir da primeira renovação. 
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DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 

 
 

   1 

★AIUEO 
18:00 às 19:30 

2 

 
3 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

4 

CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSIIFFAA  

19:00 às 20:30 

5 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

6 

 
7 
 

8 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

9 
 
 

10 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

11 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

12 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

13 

 
14 

 
15 
 

16 
 

17 
Dia do Respeito ao Idoso 

18 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

19 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

20 

 
21 
 

22 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

23 

30 

Equinócio de Outono 

24 
 

25 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

26 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

27 28 29 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

 

★  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 ① . Acertou? 

Boletim Mensal Suzuka 

Pequenas Informações Sobre a Segurança e a 
Confiabilidade dos alimentos 

 
Prevenção de Intoxicação Alimentar (Conservação) 

 A personagem  

KOKORO  

✰ Colocar os alimentos, o mais 
rápido possível, dentro da 
geladeira.        

✰Manter a temperature da geladeira abaixo dos 
10℃, tomando o cuidado para não encher 
demais. (como referência, até 70% da 
capacidade) 

✰Colocar carnes e peixes embrulhados, tomando o 
cuidado para que estes não entrem em contato 
direto com outros alimentos 

 

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  ⇒⇒ 13 de setembro (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  ))  059-338822--99005588≫≫    sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 


