
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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No.33

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 

EVENTO DE  
INTEGRAÇÃO CULTURAL 

 
 Nos últimos 10 anos dobrou o número de 
estrangeiros registrados em Mie Ken, 
totalizando 49.304 pessoas no final do ano de 
2006. O dado nos mostra a importância de 
formarmos uma sociedade na qual pessoas de 
nacionalidade e cultura diferentes possam 
conviver mantendo uma relação de cooperação 
mútua. 
Aproveite a oportunidade para conhecer a 

história da imigração, cultura do Brasil e venha 
pensar conosco sobre a convivência entre os 
japoneses e pessoas de diferentes nacionalidades 
residentes no Japão. 
Tema: ❝Veja, sinta e se envolva ~ ajudando a 

estreitar laços e a criar sorrisos❞ 
Data: 19 de janeiro (sáb) e 20 de janeiro (dom) 
      das 11:00 às 18:00. 
Local: Bell City - Praça Central e Aeon Hall  
Taxa: gratuito 
Conteúdo: Exposição de fotos da Imigração, 

música, dança, etc 
Promoção: Comissão Executiva de Projeto de 

Educação para o Multiculturarismo 
da Província de Mie 

AVISO 
Não haverá atendimento ao público na Prefeitura de 
Suzuka de 29 de dezembro de 2007 a 03 de janeiro de 
2008.  

Feliz Ano Novo  
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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 

2(0) ¥16.500 a ￥44.500 

Sakurajima  
(Sakurajima Cho 5) 

Média com  
4 andares 

1(0) ￥14.700 a ¥32.300 

Takaoka Yamomori no Sato 
(Takaoka Dai 4) 

Média com  
3 andares 

3(1) ¥19.900 a ￥47.800 

※ Esse é o número de apartamentos vagos até 20 de dezembro. 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; 
    ✓ Nao ser integrante da Yakuza. 
★  INSCRIÇÃO 
    De 7 de janeiro (seg) a 21 de janeiro (seg) (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 estará disponível a partir de 7 de janeiro (seg). 

★  FORMA DE ESCOLHA 
    Será realizado sorteio no início de março. 
★  ENTRADA NO APARTAMENTO 
    Previsto para final de março de 2008. 
★  APARTAMENTOS PRIORITÁRIOS 
    Em alguns casos família com deficiente(s) ou composta somente por mãe 

e filho(s) menor(es) 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.  
 

≪Informações：JUTAKU KA ( Divisão de Habitação )≫ 
059-382-7616  jutaku@city.suzuka.lg.jp 

  

  

  

  

  

 O inverno é época em que ocorrem as epidemias de influenza. A melhor forma de 
prevenção é a vacina. 
 Procure também manter uma vida saudável, adotando como hábito lavar as 
mãos e fazer o gargarejo. Quem estiver cansado ou com horas de sono em falta 
deve evitar locais com concentração de pessoas como zonas comerciais de muito 
movimento. E tome a vacina o quanto antes. 
※ O valor da vacina varia de um hospital para outro. Siga as recomendações do 
médico quanto ao número de doses necessárias. 
 

≪Informações : KENKOU ZUKURI KA (Divisão de Saúde Pública)≫ 
 059-382-4187   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 

 
 

PROCURA-SE MORADORES PARA OS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS MUNICIPAIS 

(市営住宅の入居者を募集します） 

VACINE-SE CONTRA A INFLUENZA 
（インフルエンザの予防を） 
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O Jidou Club cuida de crianças (em geral até 10 anos de idade) que frequentam o 

ensino primário, cujos pais se ausentam de casa durante o dia por motivo de trabalho 
ou outro motivo. O horário é após as aulas até em torno das 18:00.  
 Estão abertas inscrições nos Jidou Clubs abaixo. Quem tiver interesse, entre em 
contato diretamente com os Clubs.  

 Haverá cobrança de mensalidade. 
 Peça a alguém que saiba falar japonês para fazer a ligação. 

Nome Tel Nome Tel 

Kintaro Gakudou Hoikusho 059-374-1978 Sakae Shogakko ku Hokago Jidou Club Sakaekko 059-388-1187

Sakurajima Gakudou Hoiku Momotaro 059-387-0371 Tsubaki Shogakko ku Hokago Jidou Club Himawari 059-371-2300

Kanbe Shogakko ku Kantaro Gakudou Hoikusho 059-383-1519 Shono Shogakko ku Hokago Jidou Club Cosmos 059-379-0811

Shiroko Shogakko ku Jidou Club Tampopo 059-388-2774 Heisei no Terakoya Kanbe Mirai Juku 059-382-3708

Makita Chiku JidoClub Un-ei Iinkai Tsukushi 059-367-3606 Idagawa Shogakko ku Hokago Jidou Club Idagawakko 059-370-2353

Atago Shogakko ku nai Aozora Jidou Club 059-368-1223 Kou Shogakko ku Hokago Jidou Club Yuimaaru 059-370-0605

Meisei Shogakko ku hokago Jidou Club Miracle 059-367-1711 Kawano Shogakko ku Hokago Jidou Club Kawataro 059-383-3070

Mida Gakudou Hoikusho 059-395-1003 Ichinomiya Shogakko ku Hokago Jidou Club Smile 059-367-2780

Takaoka Horin Jidou Kan 059-349-1100 Asahi ga Oka Shogakko ku Hokago Jidou Club Asahikko 059-386-2611

Nagasawa Hoiku Kai Genkikko Club 059-371-0151 Tamagaki Shogakko ku Hokago Jidou Club Tamagaki 

Gakudou Hoikusho 

059-382-5522

Horin Jidou Kan 059-385-0190

 
≪Informações：KOSODATE SHIEN KA ( Divisão de Assistência Infantil)≫ 

059-382-7661  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 
 
  
  
  
  
  
 
CONCEDIDO À : Pais de menor com menos de 20 anos de idade que possui deficiência física, mental 
ou psicológica, que reside na cidade de Suzuka e que têm renda inferior à determinada pelo país . 
O menor deve ter domicílio registrado no Japão, não estar internado em nenhuma instituição para 

deficientes, etc ( com exceção de algumas ), ter o grau de deficiência reconhecido pelo país e não poder 
receber a pensão para deficientes. 

 
GRAU DE DEFICIÊNCIA 

Caderneta de deficiente físico  grau 1~3 e uma parte do grau 4 
Caderneta de deficiência mental  A1(gravidade máxima) , A2 (grave) , B1 (médio) 
O grau de deficiência da caderneta é somente referência . 

 
VALOR DO AUXÍLIO (valor mensal para cada menor) 
Grau 1  ¥ 50.750 
Grau 2  ¥ 33.800 

O valor do auxílio varia de acordo com o grau de deficiência . 
 

≪Informações：SHOGAI FUKUSHI KA ( Divisão de Assistência Social aos Deficientes ) ≫ 

 059-382-7626   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 
 

ABERTO INSCRIÇÕES PARA O JIDOU CLUB (GAKUDOU) 
（放課後児童クラブの児童を募集します） 

VOCÊ CONHECE O AUXÍLIO PARA MENORES 
DEPENDENTES ESPECIAIS? 

（特別扶養手当をご存じですか）  
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 Com a mudança na Lei de Trânsito, em 20 de junho de 2007, os pais e 
responsáveis devem fazer com que crianças com menos de 13 anos de idade 
utilizem obrigatoriamente o capacete ao andar de bicicleta. 
 Até 19 de junho de 2008 a Lei entrará em vigor. Os pais e responsáveis devem 
fazer com que as crianças usem o capacete nos seguintes casos: 
✰ Quando for andar de bicicleta. 
✰ Quando estiver na garupa ou cadeirinha instalada na bicicleta. 
 Providencie um capacete para seu filho(a) e faça com que use-o. 

 
≪Informações： BOSAI ANZEN KA  (Divisão de Segurança e Prevenção de Calamidades)≫ 

059-382-9022  bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 
 
 
  
  
  
 
  
 Foi criado o Conselho Municipal para Proteção do Ambiente Social dos Jovens, 
em maio de 2007, tendo como Presidente o Prefeito Municipal. O movimento 
principal do Conselho será promover o crescimento saudável dos jovens, em 
conjunto com a Delegacia de Polícia local, Associação de Bairros e outras 
entidades ligadas ao assunto.  
 O movimento irá buscar, em conjunto com todas as entidades participantes, o crescimento saudável 
dos jovens, a prevenção de atos de delinquência e também garantir um ambiente seguro para a 
formação dos jovens em caráter e disposição para o futuro. 
 

≪Informações： JINKEN KYOIKU KA  (Divisão de Educação dos Direitos Humanos)≫ 
059-382-9030  jinkenkyoiku@city. Suzuka.lg.jp 

 
  

  

  

 
  
 
Em caso de acidentes naturais é necessário fornecer ajuda aos moradores 

estrangeiros. E para que possamos contar com o apoio de maior número de 
pessoas possível estamos realizando grupo de estudo para entender melhor a 
situação e também para avaliar a ajuda a nível regional. 
 Estaremos realizando o grupo de estudo em dois locais, tratando do mesmo 
assunto, para possibilitar a participação de maior número de pessoas. Escolha o 
melhor dia e venha participar! 
 Para maiores informações, entre em contato com a MIEF. 
 

Data Local Endereço Tel 
2 de fevereiro (sáb) 
10：30～17：00 

Mie Ken-min Koryu Center 
Sala de Reuniões  A e B 

Tsu Shi Hadokoro Cho 700 
UST Tsu 3º. andar 

059-222-5995

3 de fevereiro (dom） 
9：30～16：00 

Yokkaichi Shi Sogo Kaikan
Sala de Reuniões 1  7º. andar 

Yokkaichi Shi Suwa Cho 2-2 059-354-8292

 
≪Informações： MIE KEN KOKUSAI KORYU ZAIDAN  (Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie)≫ 

059-223-5006  mief@mief.or.jp 
 

AUXÍLIO PARA ESTRANGEIROS EM CASO DE 
ACIDENTES NATURAIS 

（地域における災害時の外国人支援） 

CRIANÇAS COM MENOS DE 13 ANOS DE IDADE 
DEVEM USAR O CAPACETE AO ANDAR DE BICICLETA 
（13 歳未満の子どもに自転車乗車時のヘルメット着用が義務化されます）  

VAMOS CRIAR UM AMBIENTE SEGURO PARA A 
CRIAÇÃO DOS FILHOS 

（子どもを安心して育てられる環境を創りましょう） 
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Data: 30 de janeiro (qua) e 31 de janeiro (qui), até às 20:00. 
Local: Divisão de Pagamento de Impostos da Prefeitura, no 2º. andar. 
※ O portão norte estará fechado, solicitamos utilizar a entrada sul. 
Conteúdo: Pagamento de imposto municipal, esclarecimento de dúvidas e trâmites 
para débito em conta bancária. 

 
≪Informações：NOZEI KA ( Divisão de Pagamento de Impostos)≫ 

059-382-9008  nozei@city.suzuka.lg.jp 
  
  
  

  
 
 

Programação de Inverno - comum 
Data: 22 de dezembro (sáb) a 16 de março de 2008 (dom), a partir das 10:30, 13:30 e 15:00 (3 sessões). 
Atrações:  
✰Constelações de Inverno: Orion, Cão Maior, Touro, Cocheiro (Auriga) e outros.  
✰Chiro, o cãozinho que se tornou estrela 
  O Planetário Chiro, que fica nas montanhas da Província de Fukushima, tinha como chefe um 
cãozinho chamado Chiro. Chiro, apelidado de ❝Cãozinho das Estrelas❞, e seus companheiros, vivem 
uma história divertida e um pouco triste. 
  Venha se divertir com a história de Chiro, apresentado com belíssimas fotos 
de autoria de Asahi Fujii. É uma história que, desde que foi editado em 1984 
tem sido lido por muitas pessoas. 
Vagas: 180 pessoas, cada sessão. 
 
Programação Educativa 
Data: 10 de janeiro de 2008(qui) a 14 de março (sex) 
Atrações: O movimento do Sol, Lua e Estrelas 
A programação eduacativa é destinado somente para inscrições de grupos. 
Vagas: 180 pessoas, cada sessão. 

  

≪Informações： BUNKA KAIKAN (Salão Cultural de Suzuka)≫ 
059-382-8111   

  

  
  
  
  

 
 No dia 18 de novembro (domingo) foi realizado no Circuito de 
Suzuka a etapa final da Fórmula Nippon, com a participação 
especial do brasileiro Tony Kanaan. O grupo de torcida organizada 
pela Sifa estava presente torcendo pelo Tony e outros pilotos 
brasileiros. 
 O ronco dos motores estava 
acompanhado pelas bandeiras do 
Brasil espalhadas pelas 
arquibancadas. Mesmo com o vento 
gelado a torcida estava animada e 
Tony terminou a corrida em 6º. 
lugar. 
 

≪Informações： SIFA ( Associação de Amizade Internacional de Suzuka)≫ 
059-383-0724  sifa@mecha.ne.jp 

  

PROGRAMAÇÃO DE INVERNO DO PLANETÁRIO 
（プラネタリウム冬番組） 

BALCÃO NOTURNO PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTO 
（納税の夜間窓口を開設します） 

NOSSO OBRIGADO AO GRUPO DE TORCIDA TONY KANAAN 
（トニー・カナーン応援団ありがとう） 
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COMUNICADO DO HOKEN CENTER (CENTRO DE CUIDADO DA SAÚDE PÚBLICA ) 
(保健センターからのお知らせ) 

                                                    ※Para maiores informações, entre em contato por telefone. 
 ※As inscrições para os exames de câncer de mama e útero devem ser 

feitas por ofuku hagaki à Divisão de Saúde Pública 
Tipo de Exame / Público 

alvo Data Local Vagas Valor Reserva 

Câncer de Pulmão 
Pessoas com  

mais de 40 anos 

4 de março (ter) 
9:00 às 11:00 Hoken Center 120 Radiografia ¥200 

Exame de catarro ¥600 
a partir de  

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

Câncer de Estômago 
Pessoas com 

mais de 40 anos 

17 de março (seg) 
das 9:00 às 11:00  Hoken Center 40 ¥ 1.000 a partir de  

30 de janeiro 
※ 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 

 nyu gan tyo-onpa  

14 de março (sex) 
das 9:30 às 11:00 e das 13:00 às15:00 Hoken Center Manhã: 40 

Tarde: 40 ¥ 1.800 ofuku hagaki 

※ 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 ofuku hagaki 

※ 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 ofuku hagaki 

※ 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. 
☆ Para os exames de câncer de mama e útero os interessados deverão se inscrever por ofuku hagaki (cartão 

postal com resposta paga – adquira no correio). O período de inscrição será até 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. 
 

≪Informações： KENKO ZUKURI KA ( Divisão de Saúde Pública )≫ 
059-382-2252   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 

50 50 
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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 Não haverá curso até março de 
2008.  

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; 
☆  Os cursos AIUEO e SAKURAJIMA estão à procura de voluntários para lecionar . 
 

 
ADIVINHAÇÃO 

 
Você sabe o significado 

desta placa ? 
 
 
 
 
 
 
 
① Quando estiver de 

bicicleta atravesse 
na faixa de ciclistas 

② Desça e atravesse 
empurrando a 
bicicleta 

 
( resposta na última 

página ) 

O que fazer quando testemunhar um acidente de trânsito 
  
Ultimamente, têm aumentado o número de crimes de trânsito graves, 

onde a cooperação das testemunhas é imprescindível. 
 Vários casos podem ser citados, e uma delas, é quando o condutor foge do 
local do acidente. Nesse caso, procure anotar o número da placa e o tipo 
do veículo e comunique à polícia. 
 Acidentes em cruzamento com semáforo também requer testemunhas. 
Informe ao policial as circunstâncias do acidente. 
 Para eliminar os condutores que não seguem as normas é necessário 
solucionar os casos de acidente de trânsito o quanto antes. Para isso, é 
muito importante que haja testemunhas. Por favor, colabore com a 
polícia. 
O condutor deve, quando causar acidentes, prestar socorro às vítimas e 

tomar medidas para evitar novos acidentes. Além disso, deve comunicar o 
acidente à polícia. Se não tomar essas providências estará sujeito à 
penalidades e anulação da Carteira de Habilitação. 
 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 

 1 
Ano Novo 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
 

6 

 
7 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

8 
 

9 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

10 

 
11 
 

12 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

13 
 
 

14 
Dia da Maioridade 

 

15 
 

16 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

17 

 
18 

 
19 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

20 
 

21 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

22 
 

23 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

24 
 25 

 

26 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

27 

 

 

28  

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

29 
 

 

30 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

31 
 

 
 

 
 

 

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

EEddiiççããoo  ee  ppuubblliiccaaççããoo  ::  
    

SUZUKA KOKUSAI KORYU 
KYOKAI 

(Associação de Amizade 
Internacional de Suzuka ) 

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

RESPOSTA DA ADIVINHAÇÃO : É a①. Acertou? 

Boletim Mensal Suzuka 

Pequenas Informações Sobre a Segurança e a    
Confiabilidade dos alimentos 

 
      Sobre a Alimentação 

    

 Cuidados para tomar bebidas 
contidas em garrafas PET 

As bactérias entram dentro das garrafas, quando 
beber as bebidas colocando-se diretamente a boca. 
Depois de um tempo, as bactérias aumentam, se 
tornando anti-higiênicos.     
✰ Tentar beber, o mais rápido possível, depois que 

abrir. 
✰ Beber transferindo a bebida para um copo. 
✰Quando sobrar, colocar 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  ⇒⇒ 10 de janeiro de 2008 (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……………………………........... 5.133 
peruanos…………….…...……………..…....   1.653 
chineses …... ……………………………......... 940 
norte e sul coreanos …………………....……. 666 
filipinos……………………………………….... 548 
outros …………………………………….... 1.158 

( segundo dados de novembro de 2007 ) 


