
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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つきみ 
TSUKIMI 

 (Festival da Lua) No.30 

O Time de Samba da 
região de Suzuka, da 
UBJ (União Brasil 
Japão), Conta hoje com 
20 integrantes, sendo 
metade de japoneses. 
 Tem feito cerca de 6 
apresentações por ano, 
em festivais e escolas 
da Província de Mie. 
  
“Passamos momentos muito agradáveis com a 
apresentação de Samba e Bon Odori, foi um ótimo 
momento de intercâmbio cultural” foi a opinião 
dos moradores locais quando participou do 
Festival de Verão da Associação de Bairro Shiomi 
ga Oka, no dia 28 de julho (sáb). 
 Cada integrante tem um ideal participando do 
time, mas o que sobressai mesmo é o de poder 
divertir-se junto com os moradores dançando em 
festivais promovidos pelos bairros. 
 Futuramente irá formar um time de samba com 
crianças.  
 Convidamos a todos para assistir aos ensaios!!  
  
Data e hora dos ensaios:  

Segundo e quarto domingo do mês, das 
14:00 às 16:30 hs. 

Local: Kawano Kouminkan (Centro Social de 
Kawano) 

Contato:  
Angélica 080-3644-9114 (em português) 
Takeuchi 090-2267-8348 (em japonês) 

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……………………………........... 5.069
peruanos…………….…...……………..…....   1.627 
chineses …... ……………………………......... 910
norte e sul coreanos …………………....……. 666
filipinos……………………………………….... 569
outros …………………………………….... 1.101

( segundo dados de agosto de 2007 ) 

VVEENNHHAA  SSAAMMBBAARR  CCOONNOOSSCCOO  !!!!  



Boletim Mensal Suzuka           edição de outubro 

 ②

 

 

 
 Procuramos moradores para os conjuntos habitacionais abaixo, que está com apartamentos vagos. 

Em caso de muita inscrição, será realizado sorteio.  
Conjunto Habitacional Estrutura do prédio Vagos (Prioritários) Aluguel 
Heights Asahi ga Oka 
(Naka Asahi ga Oka 4) 

Média com  
5 andares 

3(1) ¥17.600 a ￥40.500 

Sakurajima  
(Sakurajima Cho 5) 

Média com  
4 andares 

2(0) ￥15.400 a ¥36.900 

Takaoka Yamomori no Gou 
(Takaoka Dai 4) 

Média com  
3 andares 

3(1) ¥20.200 a ￥47.800 

※ Esse é o número de apartamentos vagos até 18 de setembro. Se mais apartamentos forem 
desocupados até a data do sorteio, também serão sorteados. 

※ O valor do aluguel é calculado tendo como referência o rendimento anual da família. 
★ REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

✓ Residir ou trabalhar na cidade de Suzuka; 
    ✓ Morar junto com parente (incluindo noivo(a)); 
    ✓ Estar com dificuldades em relação à moradia; 
    ✓ Estar com os impostos municipais em dia; 
    ✓ O rendimento deverá estar abaixo do limite estipulado para poder residir em imóvel público. 
★  INSCRIÇÃO 
    De 5 de outubro (sex) a 19 de outubro (sex) (das 8:30 às 17:15, exceto sábados, domingos e feriados), 

preencha o formulário, anexe os documentos necessários e entregue diretamente na Divisão de 
Habitação. O formulário de inscrição poderá ser retirado a partir de 5 de outubro (sex). 

★  FORMA DE ESCOLHA 
    Será realizado sorteio no início de dezembro. 
★  ENTRADA NO APARTAMENTO 
    Previsto para final de dezembro de 2007. 
★  APARTAMENTOS PRIORITÁRIOS 
    Família com deficientes (físico ou mental) ou composta somente  

por mãe e filhos menores têm prioridade para ocupar o apartamento  
vago. Informe no momento da inscrição se sua família se enquadra nesses casos. 

※ Poderá haver mudança no número de apartamentos disponíveis assim como nos demais ítens. 
Solicitamos a sua compreensão.  

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：JJUUTTAAKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  HHaabbiittaaççããoo  ))≫≫  

005599--338822--77661166    jjuuttaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
        

 
  

 

 
 A partir do dia 1 de outubro (seg) todo empregador será obrigado a informar à 
Hello Work (Agência Pública de Empregos) o nome do trabalhador e tipo de visto 
de permanência do mesmo, quando for contratar ou demitir. 
Quanto aos trabalhadores já contratados, o empregador terá o prazo de 1 ano a 

partir do dia 1 de outubro para fornecer esses dados. 
Baseado nessas informações a Hello Work irá orientar o empregador para 

melhorar as condições de contratação do empregado, assim como prestar melhor 
apoio para a recolocação do trabalhador no mercado em caso de demissão. 
※Informações: Mie Roudokyoku Shokugyo Taisaku Ka 059-226-2306 

  
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSAANNGGYYOO  SSEEIISSAAKKUU  KKAA  ((DDiivviissããoo  IInndduussttrriiaall))≫≫ 

  005599--338822--88669988    ssaannggyyoosseeiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  

AAASSS   EEEMMMPPPRRREEESSSAAASSS   SSSEEERRRÃÃÃOOO OOOBBBRRRIIIGGGAAADDDAAASSS AAA IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRR AAA   
SSSIIITTTUUUAAACCCÃÃÃOOO   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRROOOSSS   

（（外外国国人人雇雇用用状状況況のの届届出出がが義義務務化化さされれまますす））  

PPPRRROOOCCCUUURRRAAA---SSSEEE   MMMOOORRRAAADDDOOORRREEESSS PPPAAARRRAAA OOOSSS CCCOOONNNJJJUUUNNNTTTOOOSSS   
HHHAAABBBIIITTTAAACCCIIIOOONNNAAAIIISSS   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAAIIISSS   

（市営住宅の入居者を募集します） 
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  A lei de trânsito está mais rigorosa a partir do dia 19 de setembro. Conheça as principais mudanças: 
 
Pena para quem dirigir embriagado ou alcoolizado 
- Dirigir embriagado (em estado de embriaguês, independente da quantidade de álcool ingerido) 
 Prisão de até 5 anos ou multa de até ￥1 milhão 
- Dirigir alcoolizado (com mais de 0,15mg de álcool por litro de ar expirado) 
 Prisão de até 3 anos ou multa de até ￥500 mil 
 
Pena para quem passar a direção, fornecer bebida alcoólica ou pegar carona 
- Passar a direção para pessoa 
 Embriagada: prisão de até 5 anos ou multa de até ￥1 milhão 
 Alcoolizada: prisão de até 3 anos ou multa de até ￥500 mil 
- Para quem forneceu bebida alcoólica, ficando o condutor 
 Embriagado: prisão de até 3 anos ou multa de até ￥500 mil 
 Alcoolizado: prisão de até 2 anos ou multa de até ￥300 mil 
- Pegar carona sabendo que o condutor está 
 Embriagado: prisão de até 3 anos ou multa de até ￥500 mil 
 Alcoolizado: prisão de até 2 anos ou multa de até ￥300 mil 
 
Pena para quem se negar a fazer o teste do bafômetro 
 Prisão de até 3 meses ou multa de até ￥500 mil 
 
Pena para quem não prestar socorro à vítima 
 Prisão de até 10 anos ou multa de até ￥1 milhão, com 23 pontos na Carteira de Motorista 
 
Outros 
- Mais rigor nas penas em caso de condutor com excesso de cansaço ou com consumo de drogas 
- Mais rigor nas penas em casos de infrações de trânsito graves  
- Obrigadoriedade em apresentar a Carteira de Motorista quando exigido pelo policial. 
- Reforço na orientação para as pessoas responsáveis das empresas em coordenar os funcionários 
quanto à direção segura. 

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

005599--338822--99002222    bboossaaiiaannzzeenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  

 
 
 
 
 

 
 
O rumo da convivência multicultural será o tema do Simpósio a ser realizado 

com a participação de órgãos públicos, empresas e população. 
Após o Simpósio haverá almoço de confraternização, com troca de informações, 

idéias e opiniões, para formar uma base de cooperação entre todos os 
envolvidos. 
Data: 10 de novembro (sáb) das 11:00 às 14:30 
Local: No Grand Prix Hall do Hotel Flower Garden (Circuito de Suzuka) 
Inscrições: Até 20 de outubro, na Aidensha 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  AAIIDDEENNSSHHAA  ≫≫  

005500--33553322--99991111    aaiiddeenn@@hhoottmmaaiill..ccoo..jjpp  
  

MMMUUUDDDAAANNNÇÇÇAAA NNNAAA LLLEEEIII DDDEEE TTTRRRÂÂÂNNNSSSIIITTTOOO 
（（（道道道路路路交交交通通通法法法ががが一一一部部部改改改正正正ささされれれままましししたたた））  

SSSIIIMMMPPPÓÓÓSSSIIIOOO   EEE   AAALLLMMMOOOÇÇÇOOO DDDEEE CCCOOONNNFFFRRRAAATTTEEERRRNNNIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO:::    
OOOSSS   RRRUUUMMMOOOSSS   DDDAAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVÊÊÊNNNCCCIIIAAA   MMMUUULLLTTTIIICCCUUULLLTTTUUURRRAAALLL   
（（外外国国人人住住民民ととののパパーートトナナーーシシッッププをを考考ええるるシシンンポポジジウウムム++懇懇親親会会）） 
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Até maio deste ano, o número de estudantes estrangeiros nas escolas primárias e 

ginasial de Suzuka eram de 452 alunos.  
 A escola que o aluno irá frequentar é determinado conforme o endereço em que 
reside. 
 As escolas oferecem suporte para que o aluno de nacionalidade estrangeira possa 
se adaptar ao sistema escolar japonês, assim como suporte em relação ao idioma.  
Assim que o aluno se matricula, o professor responsável pela turma irá orientar quanto ao dia-a-dia 

na escola e as normas, para que possam levar uma vida escolar tranquila. 
As aulas são ministradas em japonês. Por isso, é preciso aprender o idioma o mais rápido possível. 10 

escolas de Suzuka possuem classe internacional, onde os alunos estudam o japonês. Quando a escola 
não tem essa classe, a Comissão de Educação envia uma pessoa que irá auxiliar no estudo do japonês. 
Há dois pontos para que o aluno consiga aprender rápido o japonês. Uma delas, é fazer muitos amigos. 

Assim, ir à escola se torna prazeroso e pode-se aprender o japonês naturalmente. Outro ponto é 
estudar em casa, pois é necessário estudar repetidas vezes, e estudando um pouco em casa além de 
estudar na escola, o resultado será bem melhor. O apoio e elogio dos familiares é de grande incentivo 
às crianças. 
Nas escolas o professor responsável pela turma irá auxiliar também a fazer amigos e dará suporte no 

estudo em casa. 
Sempre que sentir necessidade os pais e alunos poderão procurar a Comissão de Educação, onde  

uma pessoa responsável pelo apoio aos alunos de nacionalidade estrangeira estará à disposição. 
 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  JJIINNKKEENN  KKYYOOIIKKUU  KKAA  ((DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ddooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss))≫≫ 
  005599--338822--99003300    

 
 
 
 

 
Data: 14 de outubro (dom), à partir das 8:20 (será realizado mesmo com chuva) 
Local: Em frente ao estacionamento do Prédio II da Prefeitura 
Patrocínio: Suzuka Shi Saikuringu Kyokai (Associação de Ciclismo de Suzuka) 

 
★ Percurso A (45 km) Estacionamento Prédio II ➝  Sasaki Nobutsuna 

Kinenkan(Ishiyakushi) ➝ Ookubo ➝ Tsubaki Ichinomiya ➝ Yamamoto ➝ 
Tsubaki Jinja(templo) ➝ Tsubaki Ichinomiya ➝ Idagawa ➝ Hospital Kaisei 
(após almoço, colher batata-doce) 

★ Percurso B (20 km) Estacionamento Prédio II ➝ Ciclovia Kidabashi ➝ 
Margens do Rio Suzuka ➝ Hospital Kaisei (após almoço, colher batata-doce) 

※ A batata-doce será colhido na plantação próxima ao Hospital Kaisei. Para quem irá voltar até o 
estacionamento do Prédio II da prefeitura de bicicleta (todos juntos), as batatas-doces serão levados de 
carro até o local. 
Taxa: ￥1.800 (￥1.000 para crianças com idade correspondente ao primário ou menores) 
※ No valor acima está incluso almoço, batata-doce e seguro contra acidentes. 
Inscrições: Até dia 9 de outubro(ter), preencha a ficha de inscrição disponíveis nos locais abaixo e 
entregue junto com a taxa de inscrição. 
※ SIFA (Associação de Amizade Internacional de Suzuka)(Kambe 1-1-1 059-383-0724), MORI CIRCLE 
(Kofu Cho 2271-1 059-378-9211), TSUJIOKA CIRCLE (Naka Asahi ga Oka 2-7-40 059-386-6035), RIN RIN 
KEN SAN (Mikkaichi Minami 1-5-22 059-367-3191), SUPOTSU KA (Divisão de Esportes)            
   

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUPPOOTTSSUU  KKAA  ((DDiivviissããoo  ddee  EEssppoorrtteess))≫≫  
  005599--338822--99002299    ssuuppoottssuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

 
  
  

SSSUUUPPPOOORRRTTTEEE   AAAOOOSSS   EEESSSTTTUUUDDDAAANNNTTTEEESSS EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRROOOSSS NNNAAASSS   
EEESSSCCCOOOLLLAAASSS   DDDEEE   SSSUUUZZZUUUKKKAAA   

（（鈴鈴鹿鹿市市のの学学校校ににおおけけるる外外国国籍籍のの子子どどももにに対対すするるササポポーートト）） 

333111ººº ...    EEENNNCCCOOONNNTTTRRROOO CCCIIICCCLLLÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO EEEMMM SSSUUUZZZUUUKKKAAA 
（（第第３３１１回回鈴鈴鹿鹿市市民民ササイイククリリンンググ大大会会））  
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 Um dos motivos que o terremos tanto nos assusta é o fato do tremor ocorrer 
repentinamente. Se fosse possível prever o terremoto antes de um grande abalo, 
mesmo que por poucos segundos, poderíamos tomar uma medida de proteção que 
poderia até nos salvar a vida. 
 A Agência de Meteorologia do Japão está desenvolvendo uma nova forma de alertar 
a população da iminência de grandes abalos, que é o Serviço de Alerta de Terremotos. 

  
COMO FUNCIONA 
 O início do abalo é detectado pelo sismógrafo mais póximo ao epicentro. Imediatamente é calculado o 
local do epicentro e magnitude em cada região que será afetado, e essa informação é passada à 
população através de meios de comunicação como a TV e rádio. 
 QUAL A VANTAGEM 
 A possibilidade de diminuir os danos por saber instantes antes da ocorrência dos grandes abalos. 
 ※ Nos locais próximos ao epicentro o alerta pode não chegar a tempo. 
 O QUE FAZER QUANDO FOR DADO O ALERTA 
 O importante é manter a calma e proteger-se. 
※ O alerta é passado somente em japonês, siga a orientação da pessoa que esteja  
próximo e que entenda a língua.  
Informações: Tsu Tihou Kishodai Soumuka 059-228-4745 e na Home Page http://www.jma.go.jp 

 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  BBOOSSAAII  AANNZZEENN  KKAA  ((DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurraannççaa  ee  PPrreevveennççããoo  ddee  CCaallaammiiddaaddeess))≫≫  
059-382-9968   bosaianzen@city.suzuka.lg.jp   

 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 28 de outubro (dom) das 9:30 às 12:00 
Local: Suzuka Chiiki Shokugyo Kunren Center (Centro de Treinamento Vocacional de Suzuka) 

Endereço: Suzuka Heights 1-20 
Atrações: Distribuição gratuita de móveis e roupas coletados na cidade, que estão 
em bom estado para uso e eletrodomésticos usados doados por MIE KEN DENKI 
SHOGYO KUMIAI SUZUKA SHIBU (Cooperativa Comercial de Eletrônicos da 
Província de Mie, Sucursal Suzuka). Dependendo do objeto, haverá sorteio. 
 

☀DDOOEE  RROOUUPPAASS  PPAARRAA  OO  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  RREECCIICCLLAAGGEEMM☀ 
 Pedimos a doação de roupas que ainda podem ser usados (lavados) ou roupas novas. Não aceitamos 
roupas sujas, meias e roupas íntimas. 
Inscrições: Até 18 de outubro (qui), por telefone, na Divisão de Processamento de Lixo. 
Coleta: de 19 de outubro (sex) a 25 de outubro (qui), das 9:00 às 16:00. Um funcionário da Divisão irá 
retirar a doação. A data de retirada será informado no momento da inscrição. Se preferir poderá levar 
pessoalmente à Divisão de Processamento de Lixo (nesse caso, até às 16:00 do dia 25 de outubro)  
※ Não leve as roupas em cabides 
※ Dependento do estado das roupas elas poderão ser recusadas. Pedimos a sua compreensão. 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：HHAAIIKKIIBBUUTTSSUU  TTAAIISSAAKKUU  KKAA    ((DDiivviissããoo  ddee  PPrroocceessssaammeennttoo  ddee  LLiixxoo))≫≫  
  005599--338822--77660099      hhaaiikkiibbuuttssuuttaaiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

 
 
 

FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL DDDEEE RRREEECCCIIICCCLLLAAAGGGEEEMMM 222000000777 
（（リリササイイククルルフフェェアア 22000077））  

DDIIAA  11  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  TTEERRÁÁ  IINNÍÍCCIIOO  OO  
SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AALLEERRTTAA  DDEE  TTEERRRREEMMOOTTOOSS  

（（１１００月月１１日日かからら緊緊急急地地震震速速報報がが始始ままりりまますす））
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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)) 

 
 ※As inscrições para os exames devem ser feitas por telefone à Divisão 

de Saúde Pública( de segunda à sexta , das 8h30 às 17h15 ) 
Tipo de Exame / 

Público alvo Data Local Vagas Valor Inscrições 
( por telefone ) 

Câncer de Pulmão 
Pessoas com  

mais de 40 anos 

17 de dezembro (seg) 
9:00 às 11:00 Hoken Center 120 Radiografia ¥200 

Exame de catarro ¥600 
a partir de  

30 de outubro 
※ A inscrição para o exame de catarro deverá ser feita no dia do exame 

Câncer de Estômago 
Pessoas com 

mais de 40 anos 

4 de dezembro (ter) 
das 9:00 às 11:00  Hoken Center 40 ¥ 1.000 a partir de  

30 de outubro 
※ 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 . 

Câncer de mama 
（ultrassonografia） 

Mulheres com 
mais de 20 anos 

14 de dezembro (sex) 
das 9:00 às 11:00 e das 13:00 às15:00 

Hoken 
Center 

Manhã: 40 
Tarde: 40 ¥ 1.800 a partir de 

26 de outubro 
※ Traga toalha de balho. 
※Não poderão se submeter ao exame pessoas com marca-passo , próteses no seio ou tórax 

Câncer de mama 
（mamografia） 

Mulheres com 
mais de 40 anos 

3 de dezembro (seg) e  
 das 9:30 às 11:00 e das 13:30 às 15:00 

Centro Social 
Asahi ga Oka 

Manhã : 50 
Tarde : 50 ¥ 2.800 a partir de  

26 de outubro 
※ Traga toalha de banho. 
※ Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez , não poderão se submeter ao exame . 
※ 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 antitranspirantes, talcos , etc . 
※ Não poderão se submeter ao exame pessoas com marca-passo , próteses no seio ou tórax ou pessoas que fizeram 

o exame de radiografia ou ultrassonografia nesse ano fiscal . 

Câncer de cólo de 
útero 

Mulheres com 
mais de 20 anos 

3 de dezembro (seg) 
das 13:30 às 14:30 

Centro Social 
Asahi ga Oka 50 

¥ 900 a partir de  
26 de outubro  14 de dezembro (sex) 

 das 13:00 às 14:30 Hoken Center 70  

※ 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； 
☆ Para maiores informações , entre em contato por telefone . 

  

  

  

  

 Com mal estar súbito e não há hospitais atendendo por ser de noite ou feriado? Procure o Consultório Médico de 
Emergência. 
 Consulta Diurna Consulta Noturna 
Especialidades Clínica geral, pediatria e odontologia Clínica geral e pediatria 
Dias de consulta Domingo, feriado, final e início de ano (29 

de dezembro a 3 de janeiro) 
Todos os dias (sábados, domingos, feriados, final e 
início de ano (29 de dezembro a 3 de janeiro), 
somente pediatria) 

Horário de 
atendimento 

Das 9:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 
(consulta odontológica somente no 
período da manhã, exceto nos feriados de 
Golden Week e final e início de ano) 

Das 19:30 às 22:30 
 

※ O Consultório de Emergência serve para atender somente os casos de emergência. 
※  Antes de se dirigir ao consultório, confirme primeiro por telefone se poderá ser 

atendido. 
※ Não se esqueça de levar a Caderneta do Seguro de Saúde, Caderneta de Subsídio de 

Despesas Médicas e o dinheiro para pagar a consulta. 
Local: Centro Geral de Cuidado da Saúde Pública de Suzuka 

         Nishijo 5-118-3   059-382-5066 
 

  

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

 

CCOONNSSUULLTTÓÓRRIIOO  MMÉÉDDIICCOO  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  
（（応応急急診診療療所所））
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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 à procura de voluntários para lecionar . 

QQ::  CCoommoo  ttrraannssffeerriirr  aa  CCaarrtteeiirraa  ddee  MMoottoorriissttaa  
EEssttrraannggeeiirroo  ppaarraa  aa  JJaappoonneessaa??   

 
AAADDDIIIVVVIIINNNHHHAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 
Você sabe o significado 

desta placa ? 
 
 
 
 
 
 
 
① Proibido atravessar 

a rua neste local . 
② Ande no centro da 

faixa. 
 

( resposta na última 
página ) 

A: Para que a Carteira possa ser transferida, é necessário que tenha 
permanecido por mais de 3 meses no País após obtenção da Carteira de 
Habilitação. Poderá ser transferido somente a Categoria 1 (veículo de 
passeio, motos, caminhão). Haverá exame escrito e prático. 
 As Carteiras de Habilitação Internacional não podem ser transferidas para 
a Japonesa. 
Onde transferir: Unten Menkyo Center (Centro de Habilitação de 
Motoristas) 

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 8:30 às 9:00 e das 13:00 às 
13:30. 
※ É necessário fazer reserva. 
Documentos necessários: Carteira de Habilitação Estrangeira(válida), 
tradução da Carteira (traduzido pela Embaixada, Consulado ou JAF), 1 foto, 
Passaporte e Gaikokujin Torokusho (Carteira de Registro de Estrangeiro) 
Taxa: Varia conforme o tipo da Carteira de Habilitação.  
 
Informações e reserva: Mie Ken Unten Menkyo Center  

059-229-1212  ramal382 
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DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 

1 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

2 

CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSIIFFAA  

19:00 às 20:30 

3 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

4 5 6 
 

7 

 
8 

Dia do Esporte 
9 

CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSIIFFAA  

19:00 às 20:30 

10 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

11 

 
12 
 

13 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

14 
 
 

15 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

16 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

17 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

18 

 
19 

 
20 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

21 
 

22 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

23 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

24 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

25 

 
26 
 

27 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

28 

 

29 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

30 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

31 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

  

 

★ 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  

(Preparo com aquecimento) 

 O personagem  

MAMORU  

✰Aquecer o alimento, sem falta, até 
o seu centro (75º.C, mais de 1 
minuto).        

✰Aquecer bem, mesmo no caso de reaquecimento. 
✰ Quando for utilizar o forno de microondas, 

misturar algumas vezes para um aquecimento 
uniforme.  

 
Informações da Província de Mie 

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  ⇒⇒ 11 de outubro (qui), das 10:00 às 
15:00. 

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


