
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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☀ Curso de Culinária .............................................
☀ Seguro de Acidentes de Trânsito de Mie Ken..
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☀ 11゜Maratona da Cidade de Suzuka ..............
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☀ Segurança no trânsito………….………….…… 
☀ Calendário de Novembro.….………….…..….....
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もみじ 
MOMIJI No.31 

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……………………………........... 5.098
peruanos…………….…...……………..…....   1.642 
chineses …... ……………………………......... 914
norte e sul coreanos …………………....……. 663
filipinos……………………………………….... 563
outros …………………………………….... 1.120

 
( segundo dados de setembro de 2007 ) 

VVAAMMOOSS  AASSSSIISSTTIIRR  ÀÀ  FFÓÓRRMMUULLAA  NNIIPPPPOONN!!  

O brasileiro TONY KANAAN 
que se destaca como Piloto da 
Fórmula Indy fará uma 
participação especial na 
Fórmula Nippon, na etapa final 
que acontecerá no Circuito de 
Suzuka. 

  
Venha fazer parte da equipe de torcida 
organizada pela SIFA (Associação de Amizade 
Internacional de Suzuka), com direito a passeio 
no boxe (Pit Walk)! 
 
Data: 18 de novembro (dom) às 8:45 
Local: Circuito de Suzuka 
Requisito: Pessoas de nacionalidade estrangeira 

residentes em Suzuka 
Vagas: 50 (por ordem de chegada) 
Valor da entrada: 

Adulto \2,500 (preço normal \5,000) 
13~15 anos \1,000 (preço normal \1,600) 
3~12 anos \500 (preço normal \800) 

Solicitamos retirar as entradas diretamente na 
SIFA (Associação de Amizade Internacional de 
Suzuka), no 3゜ andar do prédio da Estação 
Kintetsu Suzuka Shi, até o dia 15 de novembro 
(qui). 
 
 
 
 

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

  005599--338833--00772244    ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  
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Será realizado entrevista com os pais para admissão das crianças no ano 2008. A 

data e hora da entrevista será notificada via correio no início de novembro.  
 Os pais deverão comparecer com os filhos nas creches onde fez a inscrição em 
setembro. 

 Quem não puder comparecer na data indicada deverá comparecer na Sala de Reuniões no 12゜andar 
da Prefeitura, no dia 25 de dezembro (ter) das 9:00 às 15:00 hs, trazendo a ficha de recepção que 
recebeu via correio, inkan e a caderneta materno-infantil. 
 Assim que receber o Gensen referente o ano 2007 entregue uma cópia na Creche ou na Divisão de 
Assistência Infantil.  
 

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

        

  

 
  
  

 Vamos realizar o segundo curso de culinária com a Professora Dominique deBlois. Dessa vez, 
ensaiando um pouco de inglês e francês, além de dicas de decoração de mesa para o Natal. 
 Data: 15 de dezembro (sáb) 10:00 às 14:00 
 Local: Bunka Kaikan (Salão Cultural, Sala de Culinária) 
 Conteúdo: Ceia de Natal  
 Professora: Dominique deBlois (canadense) 
 Vagas: 32 pessoas (caso exceda número de interessados, será definido por sorteio. 
 Taxa: comum ￥2,000, sócio benemérito ￥1,500 
 ※ Os interessados em se tornar sócio benemérito entrem em contato conosco! 
 Inscrições: até 5 de dezembro (qua)  por hagaki (cartão postal) 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, Kintetsu 
Suzuka Shi Eki Bldg 3F 

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

  005599--338833--00772244    ssiiffaa@@mmeecchhaa..nnee..jjpp  
  
 
 
 

  
  

   
 A partir do dia 21 de novembro (qua) as pessoas que residem na Província de Mie 
(exceto Yokkaichi) poderão se inscrever no Seguro de Acidentes de Trânsito da 
Província de Mie (Mie Ken Kotsu Saigai Kyosai), referente o ano 2008. 
 O valor da inscrição será de ￥500 por pessoa.  
 O formulário de inscrição será disponibilizado na Divisão de Segurança e Prevenção 
de Calamidades da Prefeitura. 
 Leve o formulário devidamente preenchido e o valor correspondente nas agências 
bancárias (não poderá ser feito no correio) de Suzuka ou na Divisão de Segurança e 
Prevenção de Calamidades.  
 ※ Os detalhes da cobertura e forma de preenchimento constam no formulário. 

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

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

CCCUUURRRSSSOOO DDDEEE CCCUUULLLIIINNNÁÁÁRRRIIIAAA 
（（料料理理講講座座をを開開ききまますす））  

IIINNNSSSCCCRRREEEVVVAAA---SSSEEE   NNNOOO SSSEEEGGGUUURRROOO DDDEEE AAACCCIIIDDDEEENNNTTTEEESSS DDDEEE   
TTTRRRÂÂÂNNNSSSIIITTTOOO   DDDEEE   MMMIIIEEE   KKKEEENNN   

（（（三三三重重重県県県交交交通通通災災災害害害共共共済済済ののの手手手続続続きききががが始始始まままりりりままますすす））

SSSEEERRRÁÁÁ   RRREEEAAALLLIIIZZZAAADDDOOO EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA PPPAAARRRAAA AAADDDMMMIIISSSSSSÃÃÃOOO   NNNAAASSS   
CCCRRREEECCCHHHEEESSS   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAAIIISSS   EEE   PPPAAARRRTTTIIICCCUUULLLAAARRREEESSS   PPPAAARRRAAA   OOO   AAANNNOOO   222000000888   

（平成 20 年度保育所（園）の面接を行います） 
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Seu filho(a) vai ingressar na escola primária do Japão? Você já conhece o sistema de ensino japonês, 
quais os eventos realizados no decorrer do ano, quais os materiais que deve providenciar? 
 Venha esclarecer todas as suas dúvidas na palestra direcionado aos pais (ou responsáveis) e filhos 
(as) de nacionalidade estrangeira e também para todos que tiverem interesse nesse assunto. 
 
Data Local Endereço 
9 de dezembro (dom) Suzuka Fureai Center 

(Centro Municipal de Amizade de Suzuka)
Suzuka-Shi Minami Tamagaki-Cho 6600

16 de dezembro (dom) Makita Community Center 
(Centro Comunitário de Makita) 

Suzuka-Shi Hirata Higashi-Cho 5-10 
 

 
Programação: 
13:15 ~ Recepção 
13:30 ~ 13:40  Abertura 
13:40 ~ 14:20 Explicação sobre o sistema educacional japonês, as atividades 

diárias e eventos do ano e os materiais que devem ser 
providenciados 

14:20 ~ 15:00  Espaço para esclarecer as dúvidas  
  

  
  
  
  

 
  
 
 O número de estudantes de nacionalidade estrangeira que frequenta a escola japonesa em Suzuka 
tem aumentado consideravelmente.  
 Vamos apresentar o que está sendo feito nas classes internacionais para ajudar os alunos de 
nacionalidade estrangeira. 
 Você poderá experimentar um pouco do que é feito nessas classes, trocar idéias com os professores e 
outros participantes. 
 
Data: 24 de novembro (sáb)  14:00 ~ 16:00 
Local: Sala 1 – Salão Cultural de Suzuka 
 
Conteúdo: 

 Apresentação das classes internacionais. 
 Apresentação do conteúdo da aula de japonês, com participação dos visitantes. 
 Orientação para o ingresso nas escolas e do caminho a seguir (trabalhar, continuar os estudos), 

apresentação das salas de apoio inicial às crianças que estão ingressando pela primeira vez na 
escola japonesa, cuja escola que não dispõe de classe internacional. 

 Festa de confraternização com troca de idéias sobre a criação dos filhos.  
   
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  JJIINNKKEENN  KKYYOOIIKKUU  KKAA    ((DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ddooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss))≫≫  
005599--338822--99003300    jjiinnkkeennkkyyooiikkuu@@cciittyy..  SSuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

  
 
 
 
 
 

OOORRRIIIEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   AAAOOOSSS   PPPAAAIIISSS   EEE   AAALLLUUUNNNOOOSSS DDDEEE NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLLIIIDDDAAADDDEEE EEESSSTTTRRRAAANNNGGGEEEIIIRRRAAA ––– 
IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   NNNOOO   PPPRRRIIIMMMÁÁÁRRRIIIOOO   

（（22000077 年年外外国国人人幼幼児児・・保保護護者者のの就就学学ガガイイダダンンスス）） 

FFFÓÓÓRRRUUUMMM   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE SSSUUUZZZUUUKKKAAA 222000000777 
EEEXXXPPPEEERRRIIIMMMEEENNNTTTEEE   UUUMMMAAA   AAAUUULLLAAA   

（（鈴鈴鹿鹿教教育育フフォォーーララムム 22000077  ～～鈴鈴鹿鹿のの教教育育をを体体験験ししよようう～～）） 
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Data: 18 de novembro (dom)  9:30 ~ 16:00 (entrada até às 15:30) 
Local: Suzuka Hoken Center (Centro de Cuidado da Saúde Pública) 
Promoção: Prefeitura de Suzuka, Conselho Municipal de Promoção da Saúde Pública 
Intérpretes: português e espanhol 

 Quais os cuidados que você pode tomar para evitar a Síndrome Metabólica?  
 Para que possa rever seus hábitos do cotidiano, preparamos várias seções onde você poderá receber 
orientação de profissionais. 
 Traga a sua família e descubra o que você pode fazer pela sua saúde e de seus familiares.  
 Venha com roupas confortáveis para poder participar também de exercícios físicos leves. 
  

 Conheça o seu corpo! 
Venha medir altura, peso, pressão, taxa de gordura corporal, saúde dos ossos e faça 
uma avaliação de resistência física. 

 Entenda o seu corpo 
Haverá palestras e material informativo do que é a Síndrome Metabólica, além da 
campanha para incentivar a doação de sangue. 

 Tire dúvidas! 
Médico, dentista, farmacêutico, enfermeiro(a), nutricionista... todos à sua espera 
para esclarecer dúvidas e orientá-lo. Aproveite a oportunidade para expor suas 
preocupações quanto à saúde. 

 Experimente! 
Aprenda exercícios físicos que previnem os problemas de saúde causados pelos 
hábitos do cotidiano e alongamento simples que podem ser feitos no dia-a-dia. 
Experimente fazer brinquedos com objetos do dia-a-dia como garrafas pet e papéis 
coloridos. 
 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  KKEENNKKOOUU  ZZUUKKUURRII  KKAA  ((DDiivviissããoo  ddee  SSaaúúddee  PPúúbblliiccaa))≫≫ 

  005599--338822--22225522      kkeennkkoozzuukkuurrii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 
 
 
 
 

  
No terremoto que atingiu Niigata em julho deste ano, mais de 100 pessoas de 

nacionalidade estrangeira ficaram desabrigadas, sendo obrigados a ficar em abrigos 
provisórios.  
 Estamos recrutando voluntários para atuar em casos de desastres naturais, 
prestando informações e auxiliando a resolver os problemas dos que ficaram 
desabrigados. 

 Período para inscrição: 1 de novembro (qui) a 30 de novembro (sex). 
 Requisito: ter domínio do japonês a nível cotidiano e que possa participar de curso preparatório e 

palestra explicativa. 
 No dia 5 de dezembro (qua) será realizada Palestra Explicativa apresentado exemplos das 

medidas que deverão ser tomadas após ocorrência dos desastres naturais. O curso preparatório 
está programado para ser realizado no final de janeiro a início de fevereiro de 2008. 

 Inscrição: Envie o formulário devidamente preenchido via correio, fax ou e-mail para a Fundação 
de Intercâmbio Internacional de Mie (〒514-0009 Tsu-Shi Hadokoro-Cho 700 UST-Tsu 3F Mie 
Ken Kokusai Koryu Zaidan) 

 O formulário estará disponível também no Home Page http://www.mief.or.jp 
  

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  MMIIEE  KKEENN  KKOOKKUUSSAAII  KKOORRYYUU  ZZAAIIDDAANN    ((FFuunnddaaççããoo  ddee  IInntteerrccââmmbbiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  MMiiee))≫≫  
059-223-5006   mief@mief.or.jp   

 
 

2211゜゚FFEESSTTIIVVAALL  DDAA  SSAAÚÚDDEE  
  ~~VVAAMMOOSS  RREEVVEERR  NNOOSSSSOOSS  HHÁÁBBIITTOOSS  DDOO  CCOOTTIIDDIIAANNOO  ~~  

（（第第 2211 回回健健康康展展「「みみつつめめ直直そそうう生生活活習習慣慣））  

PPRROOCCUURRAA--SSEE  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  PPAARRAA  AATTUUAARR  CCOOMMOO  
IINNTTÉÉRRPPRREETTEE  EEMM  CCAASSOO  DDEE  DDEESSAASSTTRREESS  NNAATTUURRAAIISS  

（（災災害害時時通通訳訳ボボラランンテティィアアをを募募集集ししまますす））  
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Data: 16 de dezembro (dom), será realizado mesmo com chuva. 
Local: Circuito de Suzuka, na pista de corrida internacional e nas ruas próximas. 
Modalidades: 21,0975 km (meia maratona), 5,7 km, 2,1 km, 5,7 km para cadeira de roda de competição 

e 2,1 km para cadeira de roda comum. 
Inscrições: Até dia 16 de novembro (sex), preencha a ficha de inscrição disponível na Divisão de 

Esportes, instituições esportivas de Suzuka, Centros Cívicos Regionais ou Centros Sociais. 
Pague no correio a taxa de participação (o valor consta no formulário de inscrição), anexe o 
recibo e envie via correio. Vale somente as cartas carimbadas até o último dia da inscrição. 
A inscrição poderá ser feita também pela Home Page http://runnet.jp/runtes/ (em japonês) 

 
Estamos à procura de voluntários para auxiliar na maratona. 
Data: 16 de dezembro (dom) 7:30 às 12:30 
Conteúdo: auxílio no andamento da programação da maratona 
Inscrição: até 9 de novembro (sex) na Divisão de Esportes 
※ Entregaremos para os voluntários camiseta e almoço (obentô) 
 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUPPOOTTSSUU  KKAA  ((DDiivviissããoo  ddee  EEssppoorrtteess))≫≫ 

  005599--338822--99002299      ssuuppoottssuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
 
 
 
 
   

   
 

 
 

  

Venha se divertir em meio à natureza!! 
Data: 18 de novembro (dom) das 10:00 às 15:00, será realizado mesmo com chuva. 
Local: Suzuka Flower Park 
Atrações:  

 Venda de verduras frescas 
 Venda de mudas produzidas em Suzuka 
 Aulas de Topiaria (plantas ornamentais) 
 Venda de produtos que representam Suzuka 
 Distribuição de bexigas 
 Embarque experimental em Balões e Hovercraft 
 Distribuição de Deutzia (flor símbolo de Ishiyakushi) 
 Distribuição de mudas diversas  

A programação acima poderá sofrer alterações dependendo do tempo e outros fatores. Solicitamos a 
sua compreensão. 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSHHIIGGAAIITTII  SSEEIIBBII  KKAA    ((DDiivviissããoo  ddee  GGeerreenncciiaammeennttoo  ddaa  ÁÁrreeaa  UUrrbbaannaa))≫≫ 
005599--338822--99002255    sshhiiggaaiittiisseeiibbii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

 
 
 
 
 
 
 
 

FFeessttiivvaall  SSuuzzuukkaa  FFlloowweerr  PPaarrkk  22000077  
（（鈴鈴鹿鹿フフララワワーーパパーーククフフェェススタタ 22000077））

1111゜゚MMAARRAATTOONNAA  DDAA  CCIIDDAADDEE  DDEE  SSUUZZUUKKAA  
（（第第 1111 回回鈴鈴鹿鹿シシテティィママララソソンン））  
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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 ) 
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 abertas 

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

Câncer de mama 
（mamografia） 

Mulheres com 
mais de 40 anos 

21 de janeiro de 2008 (seg)   
 das 9:30 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 Hoken Center Manhã : 50 

Tarde : 50 ¥ 2.800 a partir de  
30 de novembro 

※ 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 

21 de janeiro de 2008 (seg) 
das 13:00 às 14:30 Hoken Center 70 ¥ 900 a partir de  

30 de novembro 
※ 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 . 
☆  Não dispomos de intérpretes no Hoken Center. Por favor, venha acompanhado de alguém que saiba falar 
japonês. 
 
  

  

  

  

Qual a maior preocupação das mamães durante a gravidez e após o parto? Com certeza é com os 
cuidados com o recém nascido. Para quem está para ter o bebê ou acabou de ter, estamos oferecendo 
consulta com pediatras para esclarecer as dúvidas que tiverem. A consulta poderá ajudar também na 
escolha do pediatra para acompanhar o crescimento da criança. A família poderá participar também da 
consulta. 

Requisito: possuir registro de residência em Suzuka, estar na 28゜semana ou mais 
de gestação ou ter bebês com até 56 dias.   
Número de consultas: 1 vez por pessoa 
Taxa: gratuito 

 Como se inscrever:   
Solicite indicação (por escrito) ao Ginecologista onde está se consultando e que 
participe deste sistema. 
Entre em contato com o pediatra de sua preferência que participa deste sistema e 
faça reserva. 
Leve a Carta de Indicação e consulte-se. 

  

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

 

OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  PPEEDDIIÁÁTTRRIICCAA  PPRRÉÉ  EE  PPÓÓSS  PPAARRTTOO    
（（出出産産前前後後小小児児保保健健指指導導事事業業））
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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 . 

 
AAADDDIIIVVVIIINNNHHHAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 
Você sabe o significado 

desta placa ? 
 
 
 
 
 
 
 
① Via preferencial. 
② Via de mão única. 
 

( resposta na última 
página ) 

 
OBRIGAÇÃO DO CONDUTOR QUANDO CAUSAR ACIDENTES 
Conforme o artigo 72 da Lei de Trânsito, em caso de acidentes o condutor tem 
a obrigação de : 
 
① Prestar socorro às vítimas e tomar medidas para evitar novos acidentes 

Parar imediatamente o veículo e prestar socorro à vítima (prestar os 
primeiros socorros, chamar a ambulância ou levar ao hospital) e tomar 
medidas para evitar novos acidentes, como retirar o veículo acidentado 
para um local seguro. 

② Comunicar o acidente à polícia 
O causador do acidente deve ligar imediatamente ao número 110, ao 
posto policial próximo (Koban) ou Delegacia de Polícia (Keisatsusho), 
informando do acidente, mesmo que não haja vítimas. O condutor não 
estará isento da obrigação de comunicar o acidente quando outra pessoa o 
fizer por ele.   

③ Multas e penalidades 
   Condutores que fugirem sem prestar socorro à vítima poderão pegar pena de até 

10 anos de prisão e multa de até ¥ 1 milhão, além de 23 pontos na Carteira 
de Motorista. 

 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 

 
 

 1 2 3 
Dia da Cultura 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

4 

 
5 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

6 

CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    
SSIIFFAA  

19:00 às 20:30 

7 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

8 

 
9 
 

10 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

11 
 
 

12 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

13 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

14 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

15 

 
16 

 
17 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

18 
 

19 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

20 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

21 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

22 
 23 

Ação de Graça ao 
Trabalho 

24 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

25 

 

26 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

27 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

28 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

29 
 

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  

   (Refeição) 

 Os personagens  

MAMORU e KOKORO 

✰ Lavar bem as mãos antes das 
refeições.      

✰ Comer as comidas quentes enquanto estão 
quentes e as geladas enquanto estão geladas. 

✰ Não deixe restos de comida abandonadas, 
coloque o mais rápido possível dentro da 
geladeira. 

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  ⇒⇒ 08 de novembro (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


