
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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No.34

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 

CUIDADOS AO UTILIZAR OS POSTOS 
DE COMBUSTÍVEL SELF-SERVICE 

 
 Em Suzuka tem aumentado os postos de 
combustível self-service em que o próprio cliente 
faz o abastecimento do automóvel.  
 Utilizado de forma incorreta há riscos de 
acidentes, como por exemplo, o início de incêndio 
ocasionado pela faísca gerada no momento em 
que o cliente (com energia estática acumulada 
no corpo) abre a tampa do tanque de 
combustível.  
 Aumentou também os 
casos em que o combustível 
transbordou por ter sido 
abastecido de forma errada. 
 
 Procure tomar os seguintes 
cuidados ao abastecer: 
 

✰Pare o veículo no local determinado e desligue 
o motor; 

✰ Antes de abrir a tampa do tanque de 
combustível feche a porta ou toque no veículo 
com as mãos (sem luvas) para que a energia 
estática seja liberada; 

✰Abasteça conforme indicado pelo posto. 
✰No momento em que está abastecendo sai pela 

boca do tanque vapor do combustível em 
grande quantidade. Portanto, não faça-o 
fumando nem acenda o cigarro. 

✰ Quando estiver com dúvidas, pergunte ao 
funcionário do posto.  

 
≪Informações : YOBO KA (Divisão de  

Prevenção de Incêndios)≫ 
 059-382-9159   yobo@city.suzuka.lg.jp 

 

Carnaval  
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 Para quem é funcionário contratado o imposto é retido na fonte. Porém, se durante o ano mudou de 

emprego, ou casou e teve aumento no número de dependentes, ou teve filho(s), ou teve gastos altos com 
tratamentos médicos, devem recalcular o valor do imposto. Em alguns casos, haverá devolução do 
imposto. 
 
◆ A Declaração de Renda deve ser feita por pessoa que: 
  ◇trabalha como autônomo ou possui renda proveniente de aluguéis; 
  ◇Além da remuneração principal possui renda acima de ￥200,000; 
  ◇Recebe aposentadoria, além de possuir outra renda; 
  ◇Teve transfência de imóveis ou ações;  
 
◆ Prazo para declaração e pagamento do imposto: 
  ◇Imposto de Renda – 17 de março (seg) 
  ◇Imposto sobre Valor Agregado – 31 de março (seg) 
  ❈Para sua comodidade, utilize o débito automático em conta bancária para o pagamento do imposto. 
 
◆ Faça você mesmo sua Declaração de Renda  

O local para fazer os cálculos e preenchimento de formulários costuma congestionar. Utilize o 
sistema de cálculo e-Tax disponível na Home Page http://www.nta.go.jp/index.htm e faça a 
declaração via Internet. 
 

◆ Local para cálculo de preenchimento de formulários: 
Data: 12 de fevereiro (ter) a 31 de março (seg), das 9:00 às 17:00 (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. 

 
≪Informações：SHIMIN ZEI KA ( Divisão de Imposto Municipal )≫ 

059-382-9446  shiminzei@city.suzuka.lg.jp 
  

  

  

  

  

  

  
 

 Após solicitar o débito em conta do Imposto Municipal demora cerca de 1 
mês para iniciar o débito. Portanto, se você pretende pagar por débito em 
conta solicite o quanto antes.  
 A solicitação pode ser feita nas agências bancárias, no Centro Cívico 
Regional e na Divisão de Imposto Municipal da Prefeitura. 
 Para fazer a solicitação você deve levar a caderneta do banco, carimbo 
utilizado na abertura da conta e a Notificação de Impostos encaminhado 
pela Prefeitura. 

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

 059-382-7831   nouzei@city.suzuka.lg.jp 
 

FAÇA VOCÊ MESMO SUA DECLARAÇÃO DE RENDA 
O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL 

(自分の申告は自分で書いてお早めに） 

SOLICITE O QUANTO ANTES O DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA 
BANCÁRIA PARA O PAGAMENTO DO IMPOSTO MUNICIPAL 

（市税の口座振替手続きはお早めに） 
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 Famílias com dificuldades financeiras que tem filhos frequentando o ensino 
primário ou ginasial podem solicitar auxílio para pagamento de despesas com 
materiais e alimentação escolar. 
 Solicite o formulário à escola, preencha os dados necessários, anexe um 
documento que comprove a renda (Gensen, etc) e entregue à escola. 
 Para receber o auxílio, é necessário que a renda seja menor que o valor 
estabelecido. 

 
≪Informações：GAKKO KYOIKU KA ( Divisão de Educação Escolar)≫ 

059-382-7618  gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 
 
  
  
  
  
  
  
 

 Conforme a Lei que regulamenta o pagamento de Auxílio para Menores Dependentes, após 5 
anos recebendo o auxílio, contado do início do mês em que começou a receber, ou após 7 anos 
contado do início do mês a que passou a ter o direito de receber (abaixo citaremos os dois casos como 
sendo“5 anos”), parte do auxílio passa a ser suspenso. 
 
 A partir de abril de 2008, quem completa esses 5 anos mas que se enquadra em uma das 

condições abaixo não terá o auxílio reduzido. 
 

 estar trabalhando; 
 manter atividades buscando o sustento próprio, como procurar emprego; 
 ter deficiência física ou mental; 
 ter ferimento ou enfermidade que impeça de trabalhar; 
 estar com dificuldades para trabalhar por ter filho(a) ou familiar que por ferimento, 

enfermidade ou deficiência necessite de cuidados. 
 
 Para que parte do auxílio não seja suspenso será necessário analisar as condições em que cada 

beneficiado se encontra. Quem está completando o período de 5 anos receberá via correio um 
comunicado para tomar as providências necessárias.  
O comunicado será encaminhado de 1 a 2 meses antes de completar o período de 5 anos. 
❈Exemplo: quem completa 5 anos em maio de 2008 receberá o comunicado durante o mês de 

março. 
 

 Será solicitado para apresentar documentos que comprove uma das 
condições acima.  
Não podendo comprovar nenhuma das condições será solicitado para 

comparecer na prefeitura para tratar do assunto e está previsto redução 
do auxílio pela metade. 
❈Poderá haver alterações nos procedimentos acima. Solicitamos a sua 
compreensão. 
 

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

 059-382-7661   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 
 

USE O SISTEMA DE AUXÍLIO DE DESPESAS ESCOLARES 
（就学援助制度のご利用を） 

AVISO IMPORTANTE – AUXÍLIO PARA MENORES 
DEPENDENTES 

（児童扶養手当に関する重要なお知らせ）  
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 O Family Support Center (Centro de Apoio à Família) atende o pedido de associados que querem 
receber ajuda na criação dos filhos apresentando associados (voluntários remunerados) que irá 
auxiliar a família ficando com as crianças, buscando ou levando à escola, creche ou jardim de infância. 
Será realizado curso para formar os associados que cuidarão de crianças. 
 O Family Support Center é administrado pelo NPO Kodomo Support Suzuka (NPO de apoio às 
crianças em Suzuka). 
Para: Pessoas residentes em Suzuka, que possa participar do curso. 
Data: 21 de fevereiro (qui) das 10:00 às 12:00 – doenças infantis 

 das 13:00 às 15:00 – brincadeiras infantis 
      24 de fevereiro (dom) das 13:00 às 16:00 – primeiros socorros 
      28 de fevereiro (qui) das 17:00 às 20:45 – desenvolvimento físico e  

mental das crianças 
Local: Gefree Suzuka Hall 
Palestrantes: médico, psicólogo, etc 
Vagas: 30 pessoas 
Taxa: gratuita 
❈O participante será cadastrado como associado do Family Support Center 
❈Teremos serviço de creche para criança acima de 2 anos de idade (necessário reserva) 
Inscrições: através do tel 059-381-1171, Family Support Center de Suzuka 
 

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

 059-382-7661   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 
 
 

TORNE-SE ASSOCIADO DO FAMILY SUPPORT CENTER 
（ファミリー・サポート・センター事業提供会員になりませんか）  

VAMOS PRESTAR O EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA JAPONESA
（日本語能力試験を受けませんか） 

 
 O Exame de Proficiência em Língua Japonesa é realizado no Japão e outros Países para avaliar e 
certificar oficialmente o conhecimento da língua japonesa e pode ser prestado por quem não 
possui o japonês como língua materna.  
 O exame é dividido em quatro diferentes níveis, de 1(difícil) a 4(fácil), e todos os anos cerca de 
500,000 pessoas prestam o exame.  
 Cada nível é composto de três partes: ortografia e vocabulário; compreensão auditiva; e 
compreensão de texto e gramática. A aprovação é reconhecida oficialmente e pode constar no 
currículo para prestar exames para o ensino médio (koko) ou universitário e empregos. 
 Até o próximo exame falta quase 1 ano. Que tal estudar para aprender mais o japonês e prestar o 
exame como forma de avaliar seu conhecimento da língua?  
 Aprenda o japonês e leve uma vida mais plena em Suzuka! 
 Na cidade de Suzuka temos 2 classes de língua japonesa mantida por 
vountários. Venha estudar e fazer novas amizades! 
 ❈Maiores detalhes quanto ao curso de japonês consulte a pág 7 deste 
Boletim. 
 

≪Informações： SIFA (Associação de Amizade Internacional de Suzuka)≫ 
059-383-0724    sifa@mecha.ne.jp 
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Data: 24 de fevereiro (dom) das 10:00 às 15:00.  
Local: Sala Audiovisual, no 2º. Andar da Biblioteca Municipal. 
 O “doutor de brinquedos” irá esclarecer suas dúvidas com relação ao conserto 
dos seus brinquedos. Quem tiver interesse, traga o brinquedo (com o manual de 
instruções). Quem não puder comparecer no dia poderá levar o brinquedo na 
Divisão de Processamento de Lixo, antes da data acima. 
 Os brinquedos consertados deverão ser retirados posteriormente na Divisão de Processamento de 
Lixo. Os que forem consertados no dia serão entregues no mesmo dia. 
❈Os brinquedos consertados ficarão disponíveis na Divisão de Processamento de Lixo por 1 ano. Assim 
que receber o comunicado, favor buscar o brinquedo o quanto antes. 
❈Não serão consertados: video-game, computador infantil, bicho de pelúcia, brinquedos de grande 
porte, moto infantil movido a eletricidade, instrumento musical (piano elétrico, flauta, gaita, etc). 
❈Se tiver algum brinquedo que não queira mais, traga-nos pois as peças serão usadas nos consertos. 
  

≪Informações：HAIKIBUTSU TAISAKU KA ( Divisão de Processamento de Lixo)≫ 
059-382-7609  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 

  
  

  
 
 

 Dia 16 de março (dom) haverá a corrida GT300Km Suzuka. Será a corrida de abertura do SUPER GT 
2008. Disputarão cerca de 40 carros da categoria GT500 e GT300. 
 O destaque da corrida será a participação do novo Nissan GT-R.  
 Haverá participação de pilotos brasileiros. Venham todos torcer e se divertir! 
 Além da corrida você e sua família poderão se divertir também no parque de diversões. 
 

Entrada para corrida (assento livre) e  
Passaporte para o Parque de Diversões 

 preço normal Preço SIFA 
adulto ￥5,000 ￥3,000 
13~18 anos ￥3,900 ￥2,000 
6~12 anos ￥3,000 ￥1,500 
3~5 anos ￥1,900 ￥1,000 

  Entrada à venda na SIFA a partir de 18 de fevereiro (seg). 
  No dia da corrida, haverá cobrança de taxa do estacionamento. 
  

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

  
  

  

 
  
 

 De 4 de fevereiro (seg) a 9 de fevereiro (sáb) será feito manutenção nas máquinas 
de trituramento. Durante esse período, lixos que necessitam ser triturados (galhos 
com mais de 50cm, móveis, madeira, tatami, etc) não serão recebidos pelo Centro 
de Limpeza do Município. 
 De 4 de fevereiro (seg) a 8 de fevereiro (sex) móveis de madeira e tatami, etc, que 
necessitam ser triturados não serão coletados nas residências. 
  

≪Informações： SEISO CENTER (Usina Municipal de Incineração do Lixo)≫ 
059-372-1646  seso@city.suzuka.lg.jp 

  

CORRIDA DE ABERTURA DO SUPER GT SUZUKA 
（SUPER GT 鈴鹿開幕戦！） 

TOY NAOSU – HOSPITAL DE BRINQUEDOS 
（トイなおす おもちゃ病院） 

PARTE DA COLETA E RECEBIMENTO DE LIXO NA 
USINA DE INCINERAÇÃO FICARÁ PARALISADA 

（清掃センターへのごみの搬入を一部停止します） 
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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. 

  
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 . 

☆ 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 infecção gastrointestinal causado pelo Norovirus é muito frequente nos meses 
de janeiro e fevereiro.  
A transmissão acontece por via oral, e também de pessoa a pessoa quando se 

frequenta locais em que se entra em contato com muitas pessoas. 
 A melhor forma de prevenção é manter a higiene lavando bem as mãos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
VACINA DT (Difteria e Tétano) – Segunda Fase 

 
 Orientamos os pais e responsáveis que crianças de 11 a 13 anos incompletos devem tomar a vacina DT 
2ª. fase (Difteria e Tétano), como reforço das 4 doses da vacina DPT (Difteria, Coqueluche, Tétano) 
tomado antes de completar a idade escolar. 
 
Idade alvo: 11 a 13 anos incompletos 
Local: instituições médicas  
Quantidade de doses a tomar: 1 dose 
Valor: gratuito (somente 1 vez durante idade alvo) 
Levar: caderneta materno infantil, caderneta do seguro saúde e formulário de vacinação (Utilize o 
formulário distribuído em dezembro/2008 aos alunos da 6ª. série do ensino primário. Também 
disponível nas instituições médicas. Se for vacinar fora de Suzuka e não tiver o formulário poderá 
solicitar no Hoken Ceter ou no Centro Cívico Regional mais próximo). 
❈A criança deverá ir acompanhada pelo responsável para tomar a vacina. 
  

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

PREVINA-SE CONTRA O NOROVIRUS 
（ノロウィルスにご注意を） 
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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 ¥ 3,000 (12 aulas) no AIUEO e ¥ 1,000 (4 aulas) no Curso de 

Japonês Sakurajima ; 
☆  Os cursos AIUEO, SAKURAJIMA e SAKURAMBO estão à procura de voluntários 

 
ADIVINHAÇÃO 

 
Você sabe o significado 

desta placa ? 
 
 
 
 
 
 
 
① Há uma estação de 

trem nas 
proximidades 

② Há cruzamento da 
linha de trem. 

 
( resposta na última 

página ) 

 
O QUE FAZER EM CASO DE PANE  
 
 Estacione o veículo em local seguro, ligue o pisca alerta e se necessário 
utilize os equipamentos de sinalização (Triângulo de Sinalização, Luz de 
Alerta, Tocha de Sinalização) 
1. Pane sobre a linha de trem  
 Se ficar imobilizado sobre a linha de trem acione o botão de emergência da 
linha férrea. Não conseguindo localizar o botão de emergência, utilize a Tocha 
de Sinalização.  
2. Pane na via expressa 
 Estacione na margem da via, mantenha o pisca alerta 
ligado e utilize os equipamentos de sinalização. O condutor é 
obrigado por lei a tomar essas providências. 
 Todos devem sair do veículo e ir para um local seguro. 
3. Pane em rua 
 Peça ajuda para empurrar o veículo até um local seguro. 
  
Após tomar essas providências, comunique à polícia.  



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

1 

 

2 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

3 

 
4 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

5 
 

6 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

7 

 
8 
 

9 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

10 
 
 

11 
Dia da Fundação do País 

12 
 

13 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

14 

 
15 

 
16 
 

17 
 

18 
★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

19 
 

20 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

21 
 22 

 

23 
 

24 

 

 

25  

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

26 
 

 

27 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

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 a②. Acertou? 

Boletim Mensal Suzuka 

Pequenas Informações Sobre a Segurança e a    
Confiabilidade dos alimentos 

 
    Preocupação com o  

      resíduo de agrotóxicos nos alimentos 

 O personagem   Mamoru 

              
O nível de resíduos de agrotóxicos em alimentos é 

avaliado rigorosamente dentro do Sistema de 
Registro de Agrotóxicos do Governo. Quando 
utilizando corretamente, os agrotóxicos são 
seguros.  
Os resíduos podem ser diminuídos através do 

preparo dos alimentos, tais como lavar, cozinhar e 
assar. 

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  ⇒⇒ 14 de fevereiro 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……………………………........... 5.118 
peruanos…………….…...……………..…....   1.654 
chineses …... ……………………………......... 945 
norte e sul coreanos …………………....……. 667 
filipinos……………………………………….... 544 
outros …………………………………….... 1.146 

( segundo dados de dezembro de 2007 ) 


