
☆ O informativo para os estrangeiros ☆ 
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No.35

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 

PREFEITURA REALIZA ORIENTAÇÃO 
PARA O COTIDIANO 

 
 Realizamos orientação para o cotidiano no 
lobby do primeiro andar da Prefeitura, 
próximo ao balcão 15. Para quem mudou 
para Suzuka, ou comparece na Prefeitura 
para atualização do Gaikokujin Toroku, etc., 
distribuímos o Guia de Vida em Suzuka, com 
o resumo dos principais assuntos da 
Prefeitura, em japonês, inglês, português ou 
espanhol.  
 Os novos moradores de Suzuka também 
recebem informações referente ao lixo, como 
por exemplo: fitas de vídeo cassete devem ser 
separados como lixo queimável, fazer um 
furo nas latas de spray, os dias de coleta do 
lixo queimável, etc. 
 Não há orientação de terça a quinta. Porém, 
o Guia, Boletim Mensal Suzuka e outros 
panfletos ficarão disponíveis na mesa em 
frente ao balcão de atendimento do 
Gaikokujin Toroku. 
Data: todas as segundas e sextas-feiras. 
Hora: 9:30~11:30 14:00~16:00 
❈ Exceto feriados. 
 
≪Informações : SHIMIN TAIWA KA (Divisão de 

Consulta Pública)≫ 
 059-382-9058   

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 
 
 

Hina Matsuri  
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Ao completar 20 anos, se empregar ou se desligar da empresa é necessário 
comunicar ao Kokumin Nenkin (Pensão Nacional). Quem não o fizer, correrá o risco 
de futuramente ter o valor do benefício diminuído ou mesmo de não recebe-lo. 
Categoria de Segurado da Pensão Nacional 
Segurado Categoria 1: pessoas com idade de 20 anos a 60 anos incompletos que sejam 
empresários, estudantes e autônomos; 
Segurado Categoria 2: pessoas que trabalham em empresa privada ou repartição 
pública (cadastrado no Seguro de Pensão dos Assalariados (Kosei Nenkin) ou 
Cooperativa de Socorro Mútuo (Kyosai Kumiai)) 
Segurado Categoria 3: pessoas com idade de 20 anos a 60 anos, que seja cônjuge 
dependente do Segurado Categoria 2 

Quando completar 20 anos de idade  Segurado Categoria 1 
 No mês anterior ao do aniversário o Escritório do Seguro Social encaminhará ao segurado formulário 
para se inscrever na Pensão Nacional (exceto para quem já esteja cadastrado no Kosei Nenkin ou Kyosai 
Kumiai). Preencha os dados necessários e faça a sua inscrição. Caso não receba o formulário, entre em 
contato com a Divisão de Seguro de Saúde e Pensão. 
● Quando se desligar da empresa (Segurado Categoria 1) 
  Deve se inscrever pessoalmente na Pensão Nacional. O cônjuge dependente deverá se inscrever junto. A 
inscrição poderá ser feita na Divisão de Seguro de Saúde e Pensão ou Centro Cívico Regional. Leve um 
documento que comprove a data em que se desligou da empresa e a Caderneta de Aposentadoria. 
● Quando se empregar (Segurado Categoria 2) 

A empresa fará o comunicado ao Escritório de Seguro Social. Não é necessário fazer pessoalmente. 
Assim como o comunicado do cônjuge dependente (Segurado Categoria 3). 
❈ Maiores detalhes, entre em contato com o Escritório de Seguro Social de Tsu (〒514-8522 Tsu-Shi 
Sakurabashi 3-446-33, tel 059-228-9188) 
Utilize o balcão de consultas Confirme antes os documentos necessários e venha se consultar: 
Data: no segundo e quarto sábado do mês (exceto feriados), das 10:00~12:00 e das 13:00~15:00. 
Local: Câmara do Comércio de Suzuka (Suzuka Shoko Kaigi Sho)(Iino Jike Cho, 816). 
❈ O Escritório de Seguro Social funciona todo segundo sábado do mês e às segunda-feiras (após 
expediente normal) para consultas (haverá alterações quando for feriado). Quem não puder comparecer no 
horário do expediente normal por causa do trabalho poderá fazer a consulta nesses dias. Não haverá 
atendimento de consulta por telefone. Maiores detalhes entre em contato com o Escritório de Seguro 
Social de Tsu. 

≪Informações： HOKEN NENKIN KA ( Divisão de Seguro de Saúde e Pensão)≫ 
059-382-9401  hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

  

  

  

  

 Os balcões de atendimento listados abaixo estarão abertos nos dias 30 de março e 6 de abril. Quem 
não pode comparecer na Prefeitura durante a semana poderá aproveitar e vir nesses dias. 
Aberto nos dias 30 de março e 6 de abril aberto os balcões da Divisão de... 
Assuntos do Cidadão: Registro de Estrangeiro (exceto se relacionado ao Depto de Imigração), Registro 
Familiar, emissão da cópia do Registro de Residência e emissão de comprovantes. 
Assistência Infantil: Trâmites para recebimento do Subsídio Infantil 
Longevidade: Trâmites para emissão de Comprovante de Beneficiário do Seguro de Assistência. 
Seguro de Saúde e Pensão: Trâmites para o Plano de Seguro Nacional, Pensão Nacional, Seguro do 
Idoso e Subsídio de Despesas Médicas. 
Educação Escolar: Consulta referente transferência em escola primária ou ginasial, trâmite para 
matrícula. 
Serviço de Água: Pedidos para ligação ou desligamento de água por motivo de mudança. 
Aberto somente no dia 30 de março aberto os balcões da Divisão de... 
Imposto Municipal: Cancelamento de registro ou transferência de motos (abaixo de 125cc). 
Pagamento de Impostos: Pagamento de Imposto Municipal, Consulta sobre formas de pagamento e 
trâmites para débito automático em conta corrente. 
Imposto sobre Patrimônio Fixo: Comprovante de Imposto sobre Patrimônio Fixo. 
 

≪Informações：SHIMIN KA ( Divisão de Assuntos do Cidadão)≫ 

059-382-9013   shimin@city.suzuka.lg.jp 

PENSÃO NACIONAL - NÃO ESQUECA DE ATUALIZAR SUA SITUAÇÃO 
 (国民年金の届け出を忘れずに） 

BALCÕES ABERTOS AOS DOMINGOS 
（日曜窓口のお知らせ） 



Boletim Mensal Suzuka            edição de Março 
 

 
 

③

 
 
 
  

 O imposto de veículos automotores de pequeno porte e motocicletas é 
tributado anualmente sobre o proprietário que possui o veículo registrado em 
seu nome no dia 1 de abril. 
 Quem se desfez do veículo deve providenciar o cancelamento ou transferência 
para que o imposto não continue sendo tributado em seu nome. 
 Fique atento pois o imposto sobre veículos de pequeno porte e motocicletas 
não podem ser pagos proporcionalmente como o imposto de veículos de porte 
normal, sendo cobrado o valor integral quando o cancelamento ou 
transferência é feito após o dia 2 de abril. 

 Confirme antes por telefone os documentos necessários e o local onde deve ir, pois pode variar 
conforme o tipo de veículo. 
① Motocicleta abaixo de 125cc, veículos especiais de pequeno porte (inclusive veículos agrícolas) 

Shimin Zei Ka (Divisão de Imposto Municipal), tel 059-382-9006 
② Motocicleta de 125 a 250cc 
   Mie Ken Kei Jidousha Kyokai (Associação de Veículos de Pequeno Porte da Província de Mie) 
   Tsu Shi Kumozu Nagatsune Cho, tel 059-234-8611 
③ Veículo de Pequeno Porte de 4 rodas  
   Kei Jidosha Kensa Kyokai Mie Jimusho (Associação de Inspeção de Veículos de Pequeno Porte, 

Escritório de Mie, Tsu Shi Kumozu Nagatsune Cho, tel 059-234-8431. 
④ Motocicleta de pequeno porte de mais de 250cc 
   Chubu Unyu Kyoku Mie Unyu Shikyoku (Departamento Central de Transporte, Filial de Mie) 
   Tsu Shi Kumozu Nagatsune Cho, tel 050-5540-2055. 
❈ Os itens ②,③e④ podem ser feitos por procuração no Suzuka Shi Jikayo Jidosha Kyokai (Associação 

de Veículos Particulares da Cidade de Suzuka), Yahashi 1-21-23, tel 059-382-1075. 
 

≪Informações：SHIMIN ZEI KA (Divisão de Imposto Municipal)≫ 
059-382-9006  shiminzei@city.suzuka.lg.jp 

 
  
  
  
  
 Na primavera, época de ingresso na escola, mudança de endereço por 
transferência na empresa ou início em novo emprego, aumenta a necessidade de 
comparecer aos balcões de atendimento da Prefeitura para trâmites diversos. Para 
atender a essa procura, iremos prorrogar o horário de atendimento em alguns 
balcões. Quem não puder comparecer no horário de expediente normal por motivo 
de trabalho ou outro motivo poderá aproveitar os dias com horário prorrogado. 
❈ Não haverá intérpretes. 
 Data: 6, 13 e 27 março e 3, 10, 17 e 24 de abril, até às 19:00. 
Balcões de atendimento e tipo de serviço que será prestado 
✰ Divisão de Assuntos do Cidadão: Alterações no Registro de Residência, Registro Familiar, Registro 

de Carimbo e emissão de certificado, emissão de cópia do Registro de Residência, Kosseki e  
Comprovante de Impostos. 

❈ O setor de registro de estrangeiros não funcionará por ser necessário colaboração de outras 
Prefeituras e Departamento de Imigração.  

✰ Divisão de Seguro de Saúde e Pensão: trâmites do Seguro Nacional de Saúde e Pensão, trâmites de 
Seguro para Idosos e Subsídio de Despesas Médicas 

✰ Divisão de Assistência Infantil: trâmites de Auxílio à Infância e Auxílio para menores Dependentes. 
❈ Nos demais dias da semana o horário de atendimento será das 8:30 às 17:15. 
 

≪Informações：SHIMIN KA ( Divisão de Assuntos do Cidadão)≫ 

 059-382-9013   shimin@city.suzuka.lg.jp 

NÃO ESQUEÇA DE FAZER A TRANSFERÊNCIA OU 
CANCELAMENTO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE 

（軽自動車などの廃車・名義変更を忘れずに）

BALCÕES DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA ABERTOS ATÉ ÀS 19:00
（市役所窓口を PM7:00 時まで延長します） 
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 O botton “Baby in Me” distribuído junto com a Caderneta Materno 
Infantil desde o ano fiscal 2006 será reciclado.  
Foi instalado caixas de coleta no Centro Cívico Regional, Centro de 

Cuidado da Saúde Pública e no balcão de atendimento da Divisão de 
Assistência Infantil. Por favor, colabore com a coleta. 
 O botton serve para transmitir de forma sutil às pessoas ao redor de que 
quem usa-a está gestante. 
 Seja solícito quando notar alguém usando o botton no local de trabalho, nos 
meios de transporte coletivo lotados ou quando for fumar. 

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

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

 
 
 
 

 
EXAME DE SAÚDE PARA LACTENTES 
(bebês com 4 meses e com 10 meses) 
Quando: em torno de 4 meses e 10 meses  
Local: Instituições médicas da Província de Mie. Ligue antes para confirmar o atendimento. 
Conteúdo: Será realizado gratuitamente os exames especificados no formulário de exame de saúde 
infantil.  
❈ O formulário de exames possui prazo de validade. Atente-se para não 
perder esse prazo. 
❈ Quem perdeu os formulários de exames ou não possui por motivo de 
mudança para Suzuka poderá solicitar no Centro de Cuidado da Saúde 
Pública (Divisão de Saúde Pública). 
 
EXAME DE SAÚDE PARA CRIANÇAS  
(crianças com 1 ano e 6 meses e com 3 anos) 
Quando: em torno de 1 ano e meio e 3 anos e meio 
Local: Centro de Cuidado da Saúde Pública 
Conteúdo: Ao aproximar a época dos exames o Centro de Cuidado da Saúde Pública (Divisão de Saúde 
Pública) encaminhará o formulário de exame de saúde. 
❈ Quem se mudou para suzuka um pouco antes ou depois da idade em que deve fazer o exame e ainda 
não o fez, entre em contato com o Centro de Cuidado da Saúde Pública. 
 
 Os exames para lactentes e crianças servem para avaliar não somente o desenvolvimento físico, mas 
também o desenvolvimento psicológico e motor. É também importante para detectar possíveis doenças. 
 A época da realização dos exames são estabalecidos nos períodos adequados para avalir o crescimento 
e desenvolvimento das crianças. 
 Faça os exames e garanta ao seu filho um crescimento saudável! 
 

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

 
 

COLABORE COM A COLETA DO BOTTON “BABY in ME” 
（「BABY in Me」活動の缶バッジ回収にご協力を）  

EXAME DE SAÚDE INFANTIL 
（乳幼児の健康診査）  
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 Dando continuidade ao curso realizado em setembro, iremos realizar a 
segunda parte do curso com elaboração de material didático para ensino da 
língua japonesa. 
Data: 20 de março (qui) das 10:00 às 15:30  
(o almoço ficará por conta de cada participante) 
Local: Centro Comunitário de Kambe, no salão do segundo andar. 
Conteúdo: elaboração de material didático e aula prática 
Professor: Kazuhide Funami (Conselheiro Técnico do Grupo de Ensino da Língua Japonesa de Iga) 
Vagas: 30 (por ordem de inscrição) 
Taxa de material: comum ¥300, sócio benemérito gratuito 
Inscrição: até o dia 10 de março (seg), por cartão postal, e-mail, com os seguintes dados: endereço 
completo, nome e tel para contato. Envie para SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI,〒513-0801, 
Suzuka Shi, Kambe 1-1-1, Kintetsu Suzuka Shi Eki Bldg, 3F. 
  

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

  
  
  

  
 
 

 Será realizado de 1 de março (sáb) a 7 de março (sex), em todo o Japão, o 
Movimento de Primavera de Prevenção de Incêndio. O movimento tem como 
objetivo conscientizar a população quanto ao risco de incêndios, prevenção e 
como proceder caso ocorra um incêndio, protegendo a vida e os bens materiais. 
 No ano passado houve 79 casos de incêndio em Suzuka, com um prejuízo total 
avaliado em ¥114,797,000.  
❈ A Lei Municipal de Prevenção de Incêndios determina que os moradores de 
Suzuka instalem na residência alarme de incêndio até 31 de maio de 2008.  

  
≪Informações： YOBO KA (Divisão de Prevenção de Incêndio)≫ 

059-382-9158   yobo@city.suzuka.lg.jp 
  
  

  

  

 
  
 
 Será distribuído, junto com o Boletim Mensal de Abril, o calendário de coleta de 
lixo referente ao ano fiscal 2008, a forma de classificação e coleta de lixo 
doméstico e também saco plástico próprio para os lixos nocivos. 
 Quem necessitar de calendário e da forma de classificação e coleta poderá 
solicitar na Divisão de Processamento de Lixo ou na Divisão de Consulta Pública, 
a partir de 1 de abril (ter). 
 Quanto ao saco plástico próprio para os lixos nocivos, procure a Divisão de 
Processamento de Lixo. 

 
≪Informações：HAIKIBUTSU TAISAKU KA (Divisão de Processamento de Lixo)≫ 

 059-382-7609  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 
  

MOVIMENTO DE PRIMAVERA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
（春季火災予防運動を行います） 

SERÁ DISTRIBUÍDO CALENDÁRIO DE LIXO 2008, FORMA DE CLASSIFICAÇÃO 
E COLETA DE LIXO DOMÉSTICO E SACO PLÁSTICO PARA LIXOS NOCIVOS 
（平成 20 年度版ごみ収集カレンダー・家庭ごみの分け方出し方・有害ごみ専用収集袋を配布します）  

VAMOS ENSINAR JAPONÊS (EM JAPONÊS) AOS ESTRANGEIROS 
（日本語で在住外国人に日本語を教えてみませんか） 
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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 Estômago 
(Bário) 

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, por tel 

※ 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  

26 de maio (seg), 16 de junho (seg) 
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  

9 de maio (sex), 30 de maio (sex)  
13 de junho (sex) 

 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  

9 de maio (sex), 26 de maio (seg), 
 30 de maio (sex), 13 de junho (sex),  

16 de junho (seg)  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. 
 
☆ A inscrição para os exames de câncer de mama e útero deverão ser feitos por ofuku hagaki (cartão postal com 

resposta paga – adquira no correio). O período de inscrição para os exames será de 21 de março (sex) a 31 de março 
(seg). Se o número de inscritos ultrapassar o número de vagas será feito sorteio. O resultado do sorteio será 
encaminhado através do cartão resposta em meados de abril.  

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. 
☆ 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 ¥ 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 Proibido retorno. 
② Via em linha reta. 
 

( resposta na 
 última página ) 

 
 Como funciona a Assistência 24 horas de veículos automotores? 
 
 A assistência 24 horas de veículos automotores oferece serviço de guincho 
em caso de pane mecânica (veículos com menos de 3,000 kg), quando tiver 
as rodas presas em uma vala, trancar o carro com a chave dentro, bateria 
descarregada, etc. 
 No japão, a JAF (Federação Automobilística do Japão) oferece esses 
serviços e garante aos motoristas proteção e segurança. 
 A JAF funciona com o sistema de asssociados. O associado recebe 
gratuitamente assistência em várias situações. Porém, deve arcar com as 
despesas com peças, serviço de guincho que exceder 5 km, mão-de-obra 
especializada, pedágio (exceto em alguns casos) e taxas de estacionamento 
(exceto em alguns casos). O associado receberá mensalmente a revista 
informativa JAF MATE. 
 O seguro de automóvel também oferece este tipo de serviço. 
Confira o conteúdo do seguro e pense na hipótese de precisar 
de um serviço assim. 
 A inscrição na JAF poderá ser feito em lojas de revenda de 
automóvel conveniadas ou pela Internet (http://jaf.or.jp). 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 
3 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

4 
 

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 
 

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 
 

19 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

20  
 
Equinócio da  
Primavera 

21 
 

22 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 

23 Páscoa 

 
30 

 

24  

31 

★ SAAKKUURRAAMMBBOO 

14:30 às 17:00 

25 
 

 

26 
★★  CCuurrssoo  ddee  jjaappoonnêêss    

SSAAKKUURRAAJJIIMMAA  

19:30 às 21:00 

27 
 

28 
 

29 
★AIUEO  
18:00 às 19:30 
 

 

★ 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 

RESPOSTA DA ADIVINHAÇÃO : É a①. Acertou? 

Boletim Mensal Suzuka 

Pequenas Informações Sobre a Segurança e a   
Confiabilidade dos alimentos 

 
Não dê mel de abelha para crianças 

com menos de 1 ano de idade 
Na natureza, existe uma bactéria chamada 

Clostridium Botulinum. Os casos são raros porém 
essa bactéria pode ser encontrada no mel de 
abelha.  
Deve-se evitar dar mel de abelha a crianças com 

menos de 1 ano de idade, pois possuem  
poucas bactérias no intestino e pode  
ocorrer casos de Botulismo Infantil. 

      A personagem   Kokoro 

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 março 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……………………………........... 5.127 
peruanos…………….…...……………..…....   1.658 
chineses …... ……………………………......... 925 
norte e sul coreanos …………………....……. 667 
filipinos……………………………………….... 544 
outros …………………………………….... 1.146 

( segundo dados de janeiro de 2008 ) 


