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Como funciona 

① Ligue para a Central de 
Atendimento, no 059-382-7646, 
de segunda a sexta, das 9:00 às 
17:15. (exceto feriados, final e 
início de ano e feriado de agosto 
(13/ago a 16/ago))  

② Aguarde a Central contactar o intérprete 
(português/espanhol) 

③ Após iniciar conversação a 3, informe o nome, 
endereço, tel, tipo de lixo de grande porte. A central  
informará a data de coleta e a quantidade de etiqueta 
necessária. 
O que é considerado lixo de grande porte? 

 São os artigos que não cabem nos sacos de lixo 
(designado pela cidade de Suzuka), ou com mais de 5kg. 

 É necessário adquirir etiqueta (sodai gomi shoriken 
￥ 200) à venda em supermercados, lojas de 
conveniência, banca da Prefeitura ou no Centro Cívico 
Regional; 
 Poderá ser recolhido até 5 itens por vez; 
 O recolhimento demora em torno de 1 semana, após 
feito o pedido. Não é possível escolher a data do 
recolhimento; 
 Dependendo do artigo será necessário informar o 
material, tamanho, para que foi usado, etc. 
Onde deixar o lixo a ser recolhido 

 Deixe o artigo a ser coletado em frente à residência (ou 
no andar térreo, quando residir em apartamento), antes 
das 8:00 do dia agendado para o recolhimento. 

 O artigo deve estar sem embalagem; 
 Retire todo o conteúdo das gavetas ou prateleiras; 
 Corte os fios dos aparelhos eletrônicos; 
 Cole a etiqueta em local visível e difícil de ser 
descolado. 

Artigos que não poderão ser coletados 
 TV, ar condicionado, freezer, máquina de lavar roupa, 
computador, pneu, botijão de gás propano, aquecedor a óleo, 
aquecedor de água, caldeira (boiler), máquinas agrícolas, 
piano, lona (blue sheet), lixo proveniente de atividade  
agrícola, pesca, lojas, etc.  
  Levar  pessoalmente  até  os  Centros  de 
Processamento 
 Até 500kg será gratuito. 

 Usina Municipal de Incineração de Lixo (lixo que pode ser 
queimado), Misono Cho 3688. 
 Centro Municipal de Reciclagem de Lixo que não podem 
ser queimados, Kokubu Cho 1700 

Horário de atendimento: segunda a sábado (inclusive 
feriados), das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às16:00. 

＜Informações: Divisão de Processamento de Lixo＞  
059-382-7609  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 
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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 

Torne‐se voluntário da SIFA! 
 Atualmente mais de 10 mil estrangeiros estão registrados em Suzuka, e se torna ainda mais importante 
promovermos a formação de uma sociedade em que japoneses e estrangeiros se dêem as mãos e respeitem 
um ao outro. 
Nós, da Sifa, estamos programando vários eventos para promover a integração multicultural e relações 

internacionais e estamos à procura de voluntários com interesse nesses assuntos, que possa nos apoiar. 
Tipos de trabalho voluntário: auxílio na organização e realização de 

eventos, ajuda em caso de catástrofes naturais, família anfitriã para 
home stay ou home visit, ensino da língua japonesa, intérprete e outras 
áreas específicas como culinária, tocar instrumentos musicais, etc. 
❈Efetuaremos o pagamento de despesas com meios de locomoção 

conforme as normas da Sifa, assim como inscrição no seguro para  
voluntários. 
Inscrição: Solicite-nos formulário para cadastro de voluntários por 

e-mail, fax ou cartão postal (hagaki), com seu nome, endereço completo e 
telefone para contato.  

❶



        Imposto sobre veículos automotores 
（自動車税について） 

 
 

  
 O imposto sobre veículos automotores é tributado 
anualmente (referente o período de 1/abr a 31/mar) sobre o 
proprietário que possui o veículo registrado em seu nome 
no dia 1 de abril.  
Se registrar um veículo em seu nome após o dia 1 de abril 

será cobrado o valor proporcional/mês contado a partir do 
mês seguinte ao registro. Caso dê baixa no veículo será 
cobrado até o mês da baixa. 
O valor do imposto anual sobre veículos (placa branca) é 

determinado conforme as cilindradas. 
Cilindradas 

de ~ abaixo de 
Valor do 
imposto 

Cilindradas 
de ~ abaixo de 

Valor do 
imposto 

~ 1000cc ￥29,500 3001cc ~ 3500cc ￥58,000 
1001cc ~ 1500cc ￥34,500 3501cc ~ 4000cc ￥66,500 
1501cc ~ 2000cc ￥39,500 4001cc ~ 4500cc ￥76,500 
2001cc ~ 2500cc ￥45,000 4501cc ~ 6000cc ￥88,000 
2501cc ~ 3000cc ￥51,000 6001cc ~ ￥111,000
Forma de pagamento 
Todos os anos, no início de maio é enviado via correio a 

notificação para pagamento do imposto. O pagamento deve 
ser efetuado nos bancos, correios ou lojas de conveniência. 
Este ano a data de vencimento será dia 2 de junho.  
Se o pagamento for efetuado após a data de vencimento 

haverá acréscimo de uma taxa pelo atraso. 
Em caso de não pagamento 
Será enviado novo aviso, e se mesmo assim não for 

efetuado o pagamento, será feito investigação dos bens e 
poderá ser confiscado do salário, conta bancária, veículo, 
etc. 
Redução no valor do Imposto para deficientes físicos 

 Deficientes físicos proprietários e usuários de veículos 
poderão se beneficiar com redução no valor do imposto 
sobre veículos automotores. Entre em contato com o 
Escritório de Impostos da Província para obter maiores 
informações. 
Informações 

Imposto sobre veículos Automotores – Mie Ken Suzuka 
Kenzei Jimusho (Escritório de Impostos da Província de 
Mie, Sucursal Suzuka) 059-382-8660 
Registro de veículos automotores – Chubu Un-yu Kyoku 
Mie Un-yu Shikyoku (Departamento de Transportes da 
Região de Chubu, Escritório Regional de Transportes de 
Mie) 050-5540-2055 

＜Informações: Escritório de Impostos da Província de Mie –
 Sucursal Suzuka＞  059-382-8660   

Cuidado com o manuseio de gasolina 
（ガソリンの取り扱いにはご注意を） 

 
 
 
 

 
 Com a queda nos preços muitos procuram estocar a 
gasolina. Porém é necessário muito cuidado pois é um 
produto altamente inflamável.  
Cuidados  que  devem  ser  tomados  para  estocar  a 
gasolina: 

 Utilize galões de metal determinados por lei; 
 Nunca utilize galões de plástico; 
 Para estocar feche bem a tampa do galão e 
deixe em local fresco, com boa ventilação e 
sem focos de fogo; 
 É proibido abastecer galões em postos de 
combustível self-service. 

＜Informações: Divisão de Prevenção de Incêndio＞ 
059-382-9159  yobo@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: Divisão de Assuntos do Cidadão)＞  
059-382-9013  shimin@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Prefeitura de Suzuka procura   
funcionário bilingue – Japonês/Português 

（鈴鹿市役所のポルトガル語対応嘱託職員を募集します） 

 

 
 
Requisitos 
O candidato deve satisfazer todas as condições abaixo: 
 Falar japonês e português a nível cotidiano (inclusive 
ler e escrever); 
 Não se enquadrar nos itens de desqualificação do Artigo 
16 da Lei de Funcionalismo Público Regional; 
 Ter condições de comparecer ao serviço; 
 Pessoas de nacionalidade estrangeira devem estar 
registrados legalmente conforme a Lei de Registro de 
Estrangeiros e possuir visto de permanência com prazo 
válido conforme Lei de Imigração e Reconhecimento de 
Refugiados; 
 Nascidos após 2/abril/1951; 
 Conhecimento básico de informática. 

Tipo de Serviço 
 Atendimento aos estrangeiros nos 
balcões, interpretação; 
 Tradução de publicações e materiais 
impressos. 

Admissão: a partir de 1/ago/2008. 
Condições de contratação 
De acordo com as regras para Funcionários Públicos 

Contratados. 
Vagas: 1 (uma) 
Inscrição:   De 1/mai (qui) a 6/jun (sex). Preencha o 
formulário de inscrição e entregue pessoalmente (das 8:30 
às17:15, exceto sábados, domingos e feriados) ou 
encaminhe via correio para a Divisão de Consulta Pública 
(〒513-8701).  
Como solicitar o informativo e o formulário de inscrição 
Pessoalmente, por e-mail ou via correio (Divisão de 

Consulta Pública 〒 513-8701. Escreva SHIKEN 
MOSHIKOMISHO KIBO na frente do envelope e coloque 
dentro deste um envelope-resposta (12x23cm) selado 
(￥80) com seu nome e endereço escritos)  
Exame de Admissão 
Data: 22/jun/2008, a partir das 9:30 
Local: Sala de Reuniões no.1205, no 12º. Andar do prédio 

da Prefeitura. 
Conteúdo: Entrevista e prova escrita (japonês e 

português) 

Os balcões de atendimento da Divisão de   
Assuntos do Cidadão costumam congestionar   

durante o feriado de Golden Week 
(5 月連休明けの市民課窓口は大変混雑します) 

 
 
 
 
 
 

 Os balcões de atendimento da Divisão de Assuntos do 
Cidadão costumam congestionar durante o feriado de 
Golden Week, podendo haver demora no atendimento.  

 A emissão de certificados poderá 
ser solicitado também no Centro 
Cívico Regional. 

 

＜Informações: Divisão de Consulta Pública＞ 
059-382-9058  shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

❷



 
No broto da batata é encontrado uma 

substância chamada "Solanine", que provoca 
intoxicação alimentar. A maior parte está contida 
na raiz e na casca verde. Por isso, procure retirar 
completamente essas partes. 

Informações da Província de Mie 

Aberta inscrições para check‐up pelo   
Kokumin Kenko Hoken 

（国民健康保険人間ドック受診者を募集します） 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para a inscrição 
 Ter idade entre 30 a 75 anos incompletos, estar inscrito 
no Kokumin Kenko Hoken (Seguro de Saúde Nacional) e 
estar em dia com o pagamento da taxa do Kokumin Kenko 
Hoken durante os últimos 12 meses. 
Período para a realização dos exames 
 De julho até 29/ago/2008 (sex) 
 ☀ Para pessoas com mais de 65 anos 
    de idade será a partir de agosto. 
Local dos exames 
 Instituições médicas que participam deste programa. 
Tipo de exames 
 Entrevista com o médico, exame de auscultação e 
percussão, exame retal, pressão, eletrocardiograma, 
exame de urina, fezes e sangue, radiografia do tórax e 
exame do estômago (por radiografia ou endoscopia). 
Vagas:    2.100  
Taxa:      ￥8,000 
Inscrição:   de 25/abr (sex) a 23/mai (sex), até às 17:00,  
via correio (Divisão de de Seguro de Saúde e Pensão〒
513-8701. Escreva NINGEN DOKKU JUSHIN KIBO na 
frente do envelope). No caso de cartão postal, utilize 1 por 
pessoa. Informe o número do Cartão do Segurado, nome, 
endereço completo, data de nascimento, sexo e telefone 
para contato. 
❈Para quem estiver dentro dos requisitos será enviado o 
cartão para exames e demais formulários no dia 30/jun 
(seg). 

＜Informações: Divisão de Seguro de Saúde e Pensão＞ 
059-382-7605  hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: SIFA＞ 
059-383-0724  sifa@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

Por que os brotos da batata devem ser retirados? 

              Sorteio dos apartamentos vagos nos 
              Conjuntos Habitacionais Municipais 

      （市営住宅の入居者を募集します） 
 
 
 
 
 

Conjunto 
Habitacional 

Estrutura
do Prédio 

Vagos 
(Prioritário) 

Aluguel 
Heights Asahi ga Oka, 
Naka Asahi ga Oka 4 

Média com 
5 andares 4(1) ￥17,900 ~

￥39,900 
Sakurajima, 

Sakurajima Cho 5 
Média com 
4 andares 1(0) ￥15,800 ~

￥34,700 
Takaoka Yamamori no 

Sato, Takaokadai 4 
Média com 
3 andares 3(1) ￥20,200 ~

￥46,000 
 
☀ São os apartamentos vagos até 20/abr/2008. 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   
Deve atender todos os seguintes requisitos: reside ou 

trabalha na cidade de Suzuka; irá residir junto com a 
família (inclusive noivo(a)); está com dificuldades em 
relação à moradia; está com o pagamento dos impostos 
municipais em dia; possui rendimento abaixo do limite 
estipulado pela Lei de Moradia Pública, não é membro da 
Yakuza. 
Inscrição 
 De 7/mai (qua) a 20/mai (ter) (das 8:30 às 17:15, exceto 
sábados, domingos e feriados), preencha o formulário 
disponibilizado na Divisão de Habitação (a partir de 
7/mai), anexe os documentos necessários e entregue 
diretamente na Divisão de Habitação. 
Forma de Escolha: por sorteio, no início de julho 
Entrada no Apartamento: previsto para final de julho 
Apartamentos  Prioritários: Família com deficiente(s) ou 
composta somente por mãe e filho(s) menor(es) terão, em 
alguns casos, prioridade para ocupar o apartamento vago. 
Informe no momento da inscrição se a sua família se 
encontra nessas condições. 
❈ Poderá haver mudanças no número de apartamentos 
disponíveis assim como nos demais ítens. 

＜Informações: Divisão de Habitação＞ 
059-382-7616  jutaku@city.suzuka.lg.jp 

Respeite seu Próximo 
(思いやり合って生活しよう！) 

  
Já teve alguma das experiências abaixo 

residindo no Japão? 
 O vizinho do apartamento de baixo fez churrasco na 
varanda e o cheiro ficou nas suas roupas que estavam 
secando no varal; 
 Você chega cansado mas não consegue dormir por causa 
do som alto do vizinho; 
 Seu bebê que tinha acabado de pegar no sono acordou 
por causa da conversa em voz alta do lado de fora. 
Vamos todos tomar cuidado e levar uma vida agradável!

 
NIPO CINE BRASIL 

 
 
 

 A III Mostra de Cinema Brasileiro Nipo Cine 
Brasil 2008 já começou! 

 Vários filmes e documentários com legenda em japonês 
estão em cartaz desde abril. Entre os destaques está o 
documentário Mundo Nikkei, que mostra as raízes 
históricas entre o Japão e o Brasil. 
 Segue abaixo a programação em 
Mie. Venha assistir com a sua 
família e amigos! 
Local: Kameyama Bunka Kaikan, 

em Kameyama. 
16/maio（sexta‐feira）  17/maio (sábado） 
10:30 Passo  14:30 A Máquina 
10:35 Garoto Cósmico  16:15 Garoto Cósmico  
13:30 Xuxa Gêmeas  18:00 A Corrida Milionária 
15:00 Verde Sertão  19:00 Mundo Nikkei 
19:00 Trair e Coçar é só começar 
Taxa: Gratuita 
Informações:  Lucineide Eguchi 080-3075-2471 

＜Informações: SIFA＞ 

059-383-0724  sifa@mecha.ne.jp 

❸



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 População estrangeira : 

（国別外国人登録者数） 
brasileiros………….............. 5.182 
peruanos……………..….......   1.677 
chineses …... …………........... 980 
norte e sul coreanos ………... 677 
filipinos…………………….... ..535 
outros ……………......………1.154 

(segundo dados de março de 2008) 

Curso Tipo de Curso Local Contato Dia/aulas

AIUEO 
Ensinamos desde o básico, 
conforme o nível do aluno 

KAWANO KOUMIN KAN 
(Centro Social de Kawano), em Kouda cho 

Escritório 
090-9177-2871 

10,17,24,31
18:00~19:30

Curso de 
Japonês 

Sakurajima 

Para pessoas que não falam 
nada, até quem irá prestar 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 19:00 

7,14,21,28 
19:30~21:00

SIFA 
Para pessoas que querem 

aprender o hiragana, katakana 
e conversação para o dia-a-dia 

SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI 
(Associação de Amizade Internacional de 
Suzuka), no prédio da estação Kintetsu 

Suzuka shi , 3o.andar 

Escritório 
059-383-0724 

13,20,27 
19:00~20:30

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças 
estrangeiras que residem nas 

imediações de Sakurajima 

SAKURAJIMA DANCHI SHUKAISHO  
(Sala de Reuniões do Conj.Habitacional 

Sakurajima), em Sakurajima Cho 

Akira Nagata
（Japonês） 
059-386-2966 

12,19,26 
14:30~17:00

❈Taxa: AIUEO ￥3,000 (12 aulas); Curso de Japonês Sakurajima ￥1,000 (4 aulas); SIFA ￥300 (1 aula). 

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⇒⇒ 8 de maio 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 (faça sua 
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 

 
＜Informações:KENKO ZUKURI KA (Divisão de Saúde Pública)＞ 

059-382-2252  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 
Tipo de exame/ 
Público Alvo  Data  Local  Vagas  Valor 

Câncer de mama 
（ultrassonografia） 

acima de 20 anos 
 nyu gan tyo-onpa  

14/jul (seg), 30/set (ter)  9:30~11:00  13:00~15:00 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） 
acima de 40 anos 

  nyu-gan  
 mammography  

15/jul (ter), 4/ago (seg), 5/set (sex) 9:30~11:00 13:00~15:00 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 
acima de 20 anos  

 shikyu gan  

14/jul (seg), 15/jul (ter), 5/set (sex), 30/set (ter) 13:00~14:30 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 2008 à março de 2009);  
☆ 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), de 20/maio a 31/maio.  
☆ Utilize 1 hagaki para cada exame. Não poderá se inscrever mais de 1 pessoa por hagaki. 
☆ Você poderá escolher 2 datas de consulta para cada exame.  
 
 
 
 
 
 
 
 
End destinatário   Verso cartão resposta  Cartão Resposta   Verso destinatário 

 

❹

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

 
Deixar 

em 
branco 

□  
Deixar 

em 
branco 

         

① Tipo exame / data 
(AM/PM) 

② Nome 
③ Data Nascimento
④ Endereço  
⑤ Tel 

☆ O cartão-resposta servirá como ficha de 
consulta; 

☆ 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 junho. 

☆ Inscrições enviadas por um meio 
diferente do ofuku hagaki ou faltando 
dados não serão aceitos. 


