
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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NATAL 

No.32

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 . 

VENHA TORNAR-SE ASSOCIADO!! 

Taxa:  Individual         ¥ 2,000 
      Empresa, Grupo   ¥10,000 
Período: Abril a Março do ano seguinte 
O Associado terá desconto nos vários eventos 
organizados pela Sifa, como Cursos de Culinária, 
Curso de Idiomas, etc.  
Inscrições: SIFA  059-383-0724 

FFEEIIRRAA  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  NNAA  EEAASS  

Foi realizado na EAS - Escola Alegria de Saber 
de Suzuka a IV Feira de Ciências. 
Foram expostos trabalhos de temas diversos 

confeccionados com capricho e muita 
criatividade pelos alunos.  
Cada um apresentava com 

entusiasmo os seus 
trabalhos aos visitantes, 
explicando o tema e fazendo 
demonstrações. 
As crianças também se divertiram muito na 

Feira, brincando na casinha feita com 
embalagem de papel, manuseando o robô (foto) e 
se assustando com o vulcão que simulava uma 
erupção. 
Nossos parabéns aos alunos e professores pelo 

esforço e sucesso da Feira!           Texto: Miwa
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

AVISO 
Não haverá atendimento ao público na Prefeitura de 
Suzuka de 29 de dezembro de 2007 a 03 de janeiro de 
2008.  
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 Para fazer a declaração individual de Imposto de Renda (Kakutei Shinkoku) 
referente o ano 2007 você deve comparecer: 
Período: de 12 de fevereiro de 2008 a 31 de março de 2008 (exceto sábados, 

domingos e feriados). 
Local: Aeon Hall, no segundo andar do Bell City. 

✔O Posto da Receita Federal de Suzuka não dispõe de local para fazer os cálculos e preenchimento de 
formulários. 
✰Você pode também fazer a declaração via Internet utilizando o sistema de cálculo e-Tax disponível na 
Home Page http://www.nta.go.jp/index.htm  
Informações: Posto da Receita Federal de Suzuka 059-382-0351 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSHHIIMMIINN  ZZEEII  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  IImmppoossttoo  MMuunniicciippaall))≫≫  
005599--338822--99444466    sshhiimmiinnzzeeii@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

        

  

 
 

  
  

O Kokumin Nenkin (Sistema Nacional de Pensão) é um sistema na qual todas as 
pessoas entre 20 e 60 anos de idade devem se aderir. A contribuição ao Sistema 
Nacional de Pensão por 25 anos garante o pagamento da pensão básica por idade, 
pensão em caso de incapacidade por enfermidade ou lesão e a pensão paga ao 
cônjuge e filhos, caso o contribuinte venha a falecer, desde que satisfeito os 
requisitos básicos. 
 Caso tenha dificuldade no pagamento da contribuição o contribuinte pode 
requerer a isenção ou então a prorrogação de prazo para efetuar o pagamento (para 
contribuintes jovens). 
 Quem necessita da isenção para o ano 2007 (julho 2007 a junho 2008) deverá requerer na Divisão de 
Seguro de Saúde e Pensão da Prefeitura. O pedido tem de ser renovado todos os anos. 
 Se deixou de trabalhar após 31 de março de 2006 deve apresentar cópia do Cartão de Benefício do 
Seguro Desemprego ou Certificado de Demissão (Rishoku Hyo) emitido pelo empregador.  
  

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

  005599--338822--99440011    hhookkeennnneennkkiinn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  
 
 
 

  
  
 
 O Calendário de recolhimento de lixo no final e início de ano será alterado. 

Tipo de Lixo Dia recolhimento Sem recolhimento a 
partir de Início recolhimento 

Queimável 
Segunda e quinta 31 de dezembro (seg) 7 de janeiro (seg) 
Terça e sexta 28 de dezembro (sex) 4 de janeiro (sex) 

O lixo plástico não será recolhido de 29 de dezembro (sáb) a 3 de janeiro (qui). 
O recolhimento do lixo não queimável do dia 2 de janeiro (qua) será transferido para dia 5 de janeiro 
(sáb).  

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

  
 

SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   IIISSSEEENNNÇÇÇÃÃÃOOO DDDOOO KKKOOOKKKUUUMMMIIINNN NNNEEENNNKKKIIINNN   
（（国国民民年年金金保保険険料料をを免免除除すするる制制度度ががあありりまますす））  

NNNÃÃÃOOO   HHHAAAVVVEEERRRÁÁÁ   RRREEECCCOOOLLLHHHIIIMMMEEENNNTTTOOO DDDOOO LLLIIIXXXOOO DDDOOOMMMÉÉÉSSSTTTIIICCCOOO   NNNOOO   
FFFIIINNNAAALLL   EEE   IIINNNÍÍÍCCCIIIOOO   DDDEEE   AAANNNOOO   (((222999   DDDEEE   DDDEEEZZZEEEMMMBBBRRROOO   AAA   333   DDDEEE   JJJAAANNNEEEIIIRRROOO)))    

（（（年年年末末末年年年始始始のののごごごみみみののの収収収集集集にににつつついいいててて））  

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAADDDOOO DDDAAA RRREEECCCEEEIIITTTAAA FFFEEEDDDEEERRRAAALLL 
((税税務務署署かかららののおお知知ららせせ））  
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A partir de 27 de outubro a remuneração mínima por hora na Província de Mie 
subiu para ￥689 (aumento de ￥14).  
 A remuneração do trabalhador na Província de Mie não poderá ser inferior a este 

valor independente da forma de contratação ou idade do trabalhador.  
 Para alguns ramos da indústria é determinado um valor mínimo específico que 

deve ser aplicado a todos os trabalhadores que atuam na área. 
Informações: Mie Rodo Kyoku Tingin Shitsu (Divisão de Salários do Departamento 

de Trabalho de Mie) 059-226-2108. 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：SSAANNGGYYOO  SSEEIISSAAKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  IInndduussttrriiaall))≫≫  
005599--338822--88669988    ssaannggyyoosseeiissaakkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

  
  

  
  
  
  
  

 Quem tem interesse em atuar como intérprete nos jardins de infância e escolas 
de ensino primário e ginasial devem se cadastrar na Divisão de Educação Escolar. 
O cadastro poderá ser feito em qualquer época do ano. 
 Para se cadastrar traga o currículo (rirekisho), à venda nas papelarias, na 
Divisão de Educação Escolar. 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  GGAAKKKKOO  KKYYOOIIKKUU  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  EEssccoollaarr))≫≫  
005599--338822--77661188    ggaakkkkookkyyooiikkuu@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

  

  
  
  
  
 Seu filho(a) vai ingressar na escola primária do Japão? Quer esclarecer as dúvidas do que deve 
providenciar e saber como é o sistema de ensino? 
 Queremos orientar os pais e responsáveis sobre as atividades diárias e eventos realizados durante o 
ano, além de informar os materiais que deverão ser providenciados. 
 Veja alguns exemplos de perguntas: 
 

Pergunta Resposta 
Como é a cerimônia de início das aulas? Informamos como é a cerimônia, como deve ser a 

vestimenta e o que deve levar. 
Quanto tempo dura uma aula? 45 minutos. No dia de aula com período mais 

curto será de 40 minutos. 
Que roupa usar na aula de educação física? Use o agasalho determinado pela escola. 
Quando é a cerimônia de início das aulas? Será no dia 7 de abril de 2008 (seg), a partir das 

10:30. 
 

 Gostaríamos também neste ano de ouvir as opiniões e exigências dos pais e responsáveis. 
 ✰Teremos Intérprete em português e espanhol. 
 A orientação será realizada nos dias e locais abaixo:  
Data Local Endereço 
9 de dezembro (dom) 
a partir das 13:15 

Suzuka Shi Fureai Center 
(Centro Municipal de Amizade de Suzuka)

Suzuka-Shi Minami Tamagaki-Cho 6600

16 de dezembro (dom) 
a partir das 13:15 

Makita Community Center 
(Centro Comunitário de Makita) 

Suzuka-Shi Hirata Higashi-Machi 5-10 
 

 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  JJIINNKKEENN  KKYYOOIIKKUU  KKAA    ((DDiivviissããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ddooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss))≫≫  

005599--338822--99003300    jjiinnkkeennkkyyooiikkuu@@cciittyy..  SSuuzzuukkaa..llgg..jjpp  
  

AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  2277  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  AA  RREEMMUUNNEERRAAÇÇÃÃOO  MMÍÍNNIIMMAA  NNAA  PPRROOVVÍÍNNCCIIAA  
DDEE  MMIIEE  SSUUBBIIUU  PPAARRAA  ¥¥668899  

（（1100 月月 2277 日日かからら三三重重県県最最低低賃賃金金はは時時間間額額 668899 円円にに上上げげらられれままししたた））  

OOORRRIIIEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   PPPAAARRRAAA OOO IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO NNNOOO PPPRRRIIIMMMÁÁÁRRRIIIOOO   
（（小小学学校校入入学学ののたためめのの説説明明やや相相談談会会ををししまますす））  

AABBEERRTTAA  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AATTUUAARR  CCOOMMOO  IINNTTÉÉRRPPRREETTEE  NNOOSS  JJAARRDDIINNSS  
DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA,,  EENNSSIINNOO  PPRRIIMMÁÁRRIIOO  EE  GGIINNAASSIIAALL  DDEE  SSUUZZUUKKAA  

（（市市内内幼幼稚稚園園・・小小・・中中学学校校でで通通訳訳のの仕仕事事をを希希望望さされれるる方方ははごご登登録録をを））  
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 Será realizado no período de 11 de dezembro (ter) a 20 de dezembro 
(qui) o Movimento de Final de Ano de Segurança no Trânsito para os 
moradores da Província. O movimento irá focalizar os seguintes temas: 
 

 Acabar com a condução de veículo por motoristas alcoolizados. 
 Prevenção de acidente de trânsito envolvendo idosos. 
 Utilização correta do cinto de segurança também no banco 

traseiro e uso correto da cadeirinha infantil. 
 
Na cidade de Suzuka, no ano 2007 (até 12 de novembro) houve 11 casos de acidente com morte (11 

pessoas), Sendo que dessas 11 pessoas 5 eram idosos com mais de 65 anos de idade. 
  
Qualquer um pode acabar se envolvendo em um acidente como causador ou como vítima. 

 É comum o motorista cometer erros, mas o erro pode levar a acidentes envolvendo vítimas fatais. O 
acidente ocorre em questão de segundos. Ao dirigir, volte toda sua atenção à condução do veículo. 
 É comum também o aumento de consumo de bebida alcoólica no final de ano. A pena para quem dirige 
após consumir bebida alcoólica mudou a partir de 19 de setembro deste ano, ficando mais rigorosa. Há 
penalidade também para quem forneceu a bebida, ou passou a direção à pessoa alcoolizada ou mesmo 
para quem estava de passageiro no veículo conduzido por uma pessoa alcoolizada. 
 Vamos juntos formar uma sociedade na qual a condução de veículo por motorista alcoolizado seja algo 
inaceitável.  
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess：：  BBOOSSAAII  AANNZZEENN  KKAA    ((DDiivviissããoo  ddee  SSeegguurraannççaa  ee  PPrreevveennççããoo  ddee  CCaallaammiiddaaddeess))≫≫  
005599--338822--99002222    bboossaaiiaannzzeenn@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Data Local 
8 de dezembro (sáb) 
9 de dezembro (dom) 
19 de dezembro (qua) 
24 de dezembro (seg) 

Apita 
Bell City 
Bell City 
Bell City 

Horário: 10:00 às 11:30 e 12:30 às 16:00. 
Quantidade: 400ml 
 
✰Colabore com a identificação do doador 
 Solicitamos a colaboração dos doadores apresentando documento de identificação.  
 Quem está doando pela primeira vez ou já foi doador mas não está com o cartão de doador apresente 
na recepção um documento com foto (Gaikokujin Toroku Shomeisho, Carteira de Motorista) 
  
Para maiores detalhes, você poderá acessar a Home Page da Cruz Vermelha Japonesa 
http://www.jrc.or.jp/sanka/blood/terms/index.html  
  

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

 
 
 

MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDEE  FFIINNAALL  DDEE  AANNOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  NNOO  TTRRÂÂNNSSIITTOO  
（（年年末末のの交交通通安安全全県県民民運運動動ににつついいてて））  

CCAAMMPPAANNHHAA  DDEE  DDOOAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSAANNGGUUEE  
（（献献血血ににごご協協力力くくだだささいい））  
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 Está com problemas pessoais ou na família e o assunto requer opinião de 
profissionais? Venha se consultar com médicos e psicólogos. O conteúdo da 
consulta será mantido em sigilo. 
 Data: 9 de dezembro (dom) das 13:00 às 16:00  
 Local: UST Tsu 3º. Andar,  Kenmin Koryu Center. 
 Inscrições: a partir de 19 de novembro (seg)  
 Serão atendidos 3 pessoas em português e 3 em espanhol, por ordem de 
agendamento. A consulta será de aproximadamente 1 hora por pessoa. 
 

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

 
 
   

   

   
 

 
 

  

Data: 15 de dezembro (sáb) das 14:00 às 15:00 
Local: Biblioteca Municipal, Sala Audio Visual (2º. Andar) 
Atrações: Leitura de livros infantis com tema natalino e outras atividades 
Vagas: 100 pessoas  
Taxa: gratuita 
Traga seu filho(a) para passar momentos agradáveis! 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  TTOOSSHHOOKKAANN    ((BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall))≫≫ 
005599--338822--00334477      ttoosshhookkaann@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

 
 
 
 
 
 O Tombo Dama é uma conta confeccionado com vidro colorido.  
 Venha confeccionar uma peça única utilizando vidros de belas cores. 
 Para: pessoas com mais de 13 anos de idade 
 Data: 26 de janeiro de 2008 (sáb) (também o dia 27, se houver muita procura) 
      Será formado 3 turmas com início às 10:00, 13:00 e 15:00 
 Local: Museu Arqueológico de Suzuka 
 Vagas: 10 pessoas para cada turma 
 Taxa de material: \2,500 (mais ou menos)  
Inscrições: A partir do dia 10 de dezembro (seg), até 10 de janeiro de 2008 (qui) (o cartão de inscrição 

deve chegar até essa data), adquira no correio o ofuku hagaki (cartão postal com resposta paga), anote 
o nome do curso, horário desejado, nome, endereço, idade, tel e e-mail(se tiver), e na parte do cartão 
resposta anote seu nome e endereço e envie ao Koko Hakubutsukan 〒513-0013 Kokubu Cho 224. 
 Poderá se inscrever até duas pessoas no mesmo cartão. Se o número de interessados ultrapassar o 
número de vagas haverá sorteio. Se o número de interessados se aproximar do dobro do número de 
vagas haverá curso também no dia 27.  
 Se tiver interesse de participar também do sorteio para fazer o curso no dia 27 anote no hagaki (anote 
também o horário desejado). 
 

≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  KKOOKKOO  HHAAKKUUBBUUTTSSUUKKAANN    ((MMuusseeuu  AArrqquueeoollóóggiiccoo  ddee  SSuuzzuukkaa))≫≫ 
005599--337744--11999944      kkookkoohhaakkuubbuuttssuukkaann@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp  

((hhttttpp::////wwwwww..eedduu..cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp//mmuusseeuumm//))  
 
 

EENNCCOONNTTRROO  DDEE  NNAATTAALL  
（（ククリリススママススおおははななしし会会））

CCOONNSSUULLTTAA  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA  
（（心心のの相相談談）） 

VVAAMMOOSS  CCOONNFFEECCCCIIOONNAARR  TTOOMMBBOO  DDAAMMAA  
（（体体験験講講座座「「ととんんぼぼ玉玉」」））
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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 ofuku hagaki à 
Divisão de Saúde Pública 

 
Tipo de Exame / Público 

alvo Data Local Vagas Valor 

Câncer de mama 
（ultrassonografia） 

Mulheres com 
mais de 20 anos 

 nyu gan tyo-onpa  
 

14 de março (sex) 
das 9:00 às 11:00 e das 13:00 às15:00 Hoken Center Manhã: 40 

Tarde: 40 ¥ 1.800 

※ 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 

  nyu-gan mammography  

4 de fevereiro (seg) e 3 de março (seg)  
 das 9:30 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 Hoken Center Manhã : 50 

Tarde : 50 ¥ 2.800 

※ 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. 
※ Poderá se submeter a apenas um dos exames de câncer de mama (ultrassonografia ou mamografia) durante o 

mesmo ano fiscal. 
Câncer de cólo de útero 

Mulheres com 
mais de 20 anos 

 shikyu gan  

4 de fevereiro (seg), 3 de março (seg) e 14 
de março (sex),  das 13:00 às 14:30 Hoken Center 70 ¥ 900 

※ Mulheres menstruadas não poderão se submeter ao exame .  
※ Evite relações sexuais ou lavagens no dia anterior ao exame . 

☆ 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 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. 
☆ A partir desses exames os interessados deverão se inscrever por ofuku hagaki (cartão postal com 
resposta paga – adquira no correio). O período de inscrição para os exames acima será de 20 de 
dezembro (qui) a 7 de janeiro (seg). Preencha o ofuku hagaki conforme indicado abaixo.   

Destinatário                                Cartão resposta 
   

 

513-0809 
Suzuka Shi Nishijo 
5-118-3 
Suzuka Shi kenko 
zukuri ka gan 
kenshin tanto 
 

 
 
 
 
 
(deixar em branco) 

 
 
 
 
(seu nome e endereço 
completo) 
 

① Tipo exame (em 
japonês, roma-ji) e 
data do exame
（AM/PM） 

② nome 
③ data nascimento 
④ endereço 
⑤ tel 

End destinatário     Verso cartão resposta      End remetente          Verso destinatário  
☆ É possível se inscrever em ambos os exames (câncer de mama e câncer de cólo de útero) no mesmo 
cartão postal. 
☆ O nome do exame deverá ser escrito em japonês (pode ser em roma-ji).  
☆ Você poderá escolher duas datas de consulta para cada exame. 

  

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

veículos 
② Via para tráfego de 

veículos 
 

( resposta na última 
página ) 

Dirigir embriagado ou alcoolizado... quais as consequências? 
 
 O consumo de bebida alcoólica afeta os centros de controle do cérebro, diminuindo a 
capacidade de reação. Nesse estado, o motorista corre grande risco de causar graves 
acidentes. Portanto, SE BEBEU, NÃO DIRIJA!!! 
 A partir de setembro, a Lei de Trânsito ficou mais rigorosa para quem dirige 
embriagado ou alcoolizado.  
 
Dirigir embriagado ... em estado de embriaguês, independente da quantidade de 

álcool ingerido. 
Dirigir alcoolizado ... com mais de 0,15 mg de álcool por litro de ar expirado. 
 
Pena para quem dirigir embriagado ou alcoolizado 
Embriagado: Prisão de até 5 anos ou multa de até ¥1 milhão 
Alcoolizado: Prisão de até 3 anos ou multa de até ¥500 mil 
 
Quem forneceu bebida alcoólica ou passou a direção do veículo a uma 
pessoa embriagada/alcoolizada ou estava no veículo conduzido por 
uma pessoa embriagada/alcoolizada também passará a ser penalizado. 
 

✰Consulte a pág 3 do Boletim Mensal de outubro de 2007 para obter 
maiores detalhes. 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

16 
 

17 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

18 
CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSIIFFAA  
19:00 às 20:30 

19 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

20 
 21 

 

22 
 

23 

Aniversário do Imperador

30 

24 feriado transferido 

de 23/12  

31 

25 
 
NATAL 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

 

★ Estamos esperando as 
suas sugestões e comentários 
a respeito deste boletim . Pode 
ser em japonês, português, 
espanhol ou inglês . 
★ Quando for se desfazer 
desse boletim , jogue-o junto 
com o lixo reciclável 
( revistas ) 

EEddiiççããoo  ee  ppuubblliiccaaççããoo  ::  
    

SUZUKA KOKUSAI KORYU 
KYOKAI 

(Associação de Amizade 
Internacional de Suzuka ) 

〒513-0801  
Suzuka shi Kambe 1-1-1 
Tel ：059-383-0724   
Fax：059-383-0639 
http://www.sifa.suzuka.mie.jp 
E-mail：sifa@mecha.ne.jp 

RESPOSTA DA ADIVINHAÇÃO : É a ②. Acertou? 

Boletim Mensal Suzuka 

Pequenas Informações Sobre a Segurança e a    
Confiabilidade dos alimentos 

 
      Intoxicação Alimentar no Inverno 

   (Sobre o Norovírus) 

 Os personagens  

MAMORU e KOKORO 

✰ Aquecer bem os alimentos 
(85℃, mais de 1 minuto).      

✰ Lavar bem as mãos antes de preparar a comida,  
antes das refeições, após ir ao banheiro, etc. 

✰ Desinfetar os pratos, talheres e outros 
instrumentos de cozinha, com água fervente, 
etc. 

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  ⇒⇒ 13 de dezembro (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

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros……………………………........... 5.126 
peruanos…………….…...……………..…....   1.642 
chineses …... ……………………………......... 928 
norte e sul coreanos …………………....……. 664 
filipinos……………………………………….... 543 
outros …………………………………….... 1.138 

( segundo dados de outubro de 2007 ) 


