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Poliomelite 
Idade para vacinação: de 3 meses a 7 anos e 

meio. 
MR – Vacina Conjugada de Sarampo e Rubéola 
Desde abril de 2006 está disponível a vacina MR, com 

aplicação de 2 doses. A partir de abril de 2008 até março de 
2013 (durante 5 anos), será disponibilizado a 3ª. dose aos 13 
anos de idade e 4ª. dose aos 18 anos de idade. Essas doses 
serão aplicadas gratuitamente, 1 vez cada dose, na idade 
correspondente. 
  
Em Suzuka, todas as vacinas são aplicadas isoladamente. 

Procure verificar se está com a vacinação em dia. 

 
 
 
 O bolor ou mofo pode causar reações 
alérgicas. Se a pessoa está com o sistema 
imunológico debilitado a exposição mínima ao 
bolor ou mofo pode desencadear vários 
problemas de saúde. 
 Antes de chegar a época da chuva (tsuyu) 
faça uma limpeza caprichada nos locais onde 
há umidade, retirando os nutrientes do mofo.
 

＜Informações: Divisão de Saúde Pública＞ 
059-382-2252  

kenkozukuri@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 

Apresentamos Ely Miura, artista plástica residente em Suzuka. 
Ely é formada em Artes Plásticas pela ECA/USP, com várias obras produzidas no Brasil e no 

Japão. Já teve obras expostas na Exposição de Artistas Estrangeiros (Foreign Artistis’ 
Exhibition) realizada em Nagoya. 
Segundo Ely, na gravura produzida com roupas como matriz, perde-se 

a roupa ao utilizá-la na obra, mas a história de quem a usou ficará 
registrada eternamente. 

Fizemos algumas perguntas sobre o seu trabalho com as gravuras: 
Q: Quanto tempo leva para terminar cada obra? 
A: Os trabalhos que faço atualmente levam de 1 hora até metade do dia, dependendo da gravura, 

mas não me preocupo muito com o tempo gasto. 
Q: Qual a dificuldade que você tem ao produzir as gravuras? 
A: Na confecção em si, não chamaria de dificuldade, mas de desafios. O que imagino, planejo e penso nem sempre é o que   

obtenho  como  resultado.  O  caminho  para  se  chegar  a  uma  imagem  pode  ter  muitos  obstáculos  e  surpresas. 
Externamente  tenho que enfrentar o problema de um  local para  trabalhar  (meus últimos  trabalhos  são grandes) e 
também tempo para produzir. 

  Veja as obras da Ely no site http://www.flickr.com/photos/ely-photos/ 

❶

ポルトガル語版 

Crianças e jovens têm praticado furto em lojas (manbiki) 
como se fosse um jogo. 
 Pais e responsáveis também devem orientar as crianças 
e jovens para que respeitem as regras da sociedade e não 
cause transtornos ao próximo. 

 Os adultos devem orientar não somente os próprios filhos, mas também as crianças e jovens próximos a si. 
 Além de ficar sem o produto, o proprietário e funcionários da loja se aborrecem muito com o furto. 
Quem pratica o furto também prejudica a si mesmo, além de entristecer toda a família. 

 Vamos respeitar as regras da sociedade em que vivemos! 

＜Informações: Divisão de Supervisão dos Jovens＞ 059-382-9055  seshonen@city.suzuka.lg.jp 



Campanha sobre Cuidados no   
Manuseio de Produtos de Risco 

（危険物安全週間） 

 
 
 
 

 Será realizado na semana de 8 a 
14/jun campanha para conscientização 
sobre os cuidados necessários no 
manuseio de produtos de risco. 
 No verão a temperatura ambiente se 

eleva muito, sendo uma época em que podem ocorrer 
acidentes com produtos derivados do petróleo, 
devido a formação de gases inflamáveis. 
 Gasolina, querosene (toyu), tinta, spray... muitos 
produtos que utilizamos no dia-a-dia são produtos de 
risco. 
 Procure tomar os seguintes cuidados para que não 
ocorra graves acidentes: 
✓Não manusear perto do fogo; 
✓Conservar em local com boa ventilação mantendo 

o recipiente devidamente fechado; 
✓Utilizar recipientes adequados; 
✓Não conservar em local com incidência direta de 

raios solares nem em locais onde a temperatura 
costuma se elevar muito; 

✓Não estocar além do necessário. 

Espaço de Convívio de Pais e Filhos 
（鈴鹿市つどいの広場） 

 
 
 
 
 
 

Em Suzuka há vários lugares em que pais 
com crianças até 3 anos de idade podem se 
reunir com outros pais e crianças para 
trocar informações e tirar dúvidas sobre a 
criação dos filhos. 

 
Local Endereço Tel Aberto aos 

Twinkle Sakurajima 
Cho 6-20-3 383-1322 seg, ter, qui 

Salada no 
Kuni 

Nago Asahi 
Mati 2-3-6 385-7676 seg ~ sex 

Hapi no 
Hiroba 

Minami Ejima 
Cho 6-17 388-8988 seg, ter, qui, 

sex, sáb 
Plus Do 
Genkikko 

Nagasawa 
Cho 1095 371-0151 seg, qua, 

sex 

Smile kids Takeno Cho 
305-2 384-3215 ter ~ qui 

Aiai Yasuzuka Cho    
331-74 382-5409 seg, ter, sex 

 Venha conversar com outros pais para tirar 
dúvidas, trocar idéias e proporcione aos seus filhos 
contato com outras crianças. 
 Taxa: Gratuita 
 Ligue antes para confirmar o horário de 
funcionamento, etc. 

＜Informações: Divisão de Pagamento de Impostos＞ 
059-382-9008  nozei@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: Divisão de Assistência Infantil＞ 
059-382-7607  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: Divisão de Prevenção de Incêndio＞ 
059-382-9158   yobo@city.suzuka.lg.jp 

Campanha Eco Point Mie 
（「みえのエコポイント」参加者を募集します） 

 
 
 
 
 

Venha participar da Campanha Eco Point Mie e faça 
a sua parte para conter o aquecimento global. 
 Levando as contas de luz cujo consumo esteja 
abaixo do consumo do ano anterior no mês 
correspondente, em supermercados e lojas que 
participam do programa, você poderá obter 
pontuações e descontos na compra de produtos. 
 Válido para contas de luz de junho/2008 a 
fevereiro/2009. 
Informações: Mie Ken Kankyo Shinrin Bu  

059-224-2368  earth@pref.mie.jp 

＜Informações: Divisão de Política Ambiental＞ 
059-382-9014  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Já Instalou o Alarme de Incêndio   
em sua Residência? 

（住宅用火災警報器の設置は済みましたか） 

 

 
 

Com a mudança na Lei de Prevenção de Incêndios 
de Suzuka ficou determinado que em todas as 
residências devem ser instaladas alarme de 
incêndio residencial (funciona com detecção de 
fumaça), antes do dia 1/jun. 
O alarme deve ser instalado nos 

quartos. Caso a residência tenha dois 
andares, deve ser instalado também 
na área da escada. O alarme pode ser 
instalado facilmente com parafuso. 
✓ Tome cuidado com vendedores que se dizem 
funcionários do Corpo de Bombeiros; 
✓A inspeção deve ser feita periodicamente pelo 
próprio morador. Não é necessário solicitar o serviço 
de profissionais. 
 Solicitando a instlação a uma empresa 
especializada é possível utilizar o sistema 
cooling-off quando desejar cancelar o contrato. 
 Caso tenha problemas com o contrato ou outros 
desentendimentos, solicite orientação no Suzuka 
Kameyama Shohisha Seikatsu Center 

059-375-7611. 

Balcão Noturno para Recebimento de Imposto 
(納税の夜間窓口を開設します) 

 
 
 
 
  

Data: 27/jun (sex) e 30/jun (seg)  
     das 17:15 às 20:00 
Local: Divisão de Pagamento de 
Impostos da Prefeitura, no 2° andar. 
Conteúdo: Pagamento de imposto municipal, 
esclarecimento de dúvidas, trâmites para débito em 
conta bancária. 
❈A entrada norte estará fechada. Utilize a entrada 
sul. 

❷

＜Informações: Divisão de Prevenção de Incêndio＞ 
059-382-9158   yobo@city.suzuka.lg.jp 



O ovo é um alimento rico, de grande valor 
nutritivo. Porém, quando são conservados ou 
preparados de forma errada, as bactérias se 
reproduzem facilmente, podendo causar 
intoxicação alimentar.  
✓Os ovos que estiverem trincados devem ser 

aquecidos antes de se comer. 
✓ Evitar deixar abandonado os 

ovos que quebrou. 
✓Respeitar o prazo de validade e a 

forma de conservação. 
Informações da Província de Mie 

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

＜Informações: Divisão de Supervisão dos Jovens 
059-382-9055  seshonen@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: Divisao de Esportes＞ 
059-382-9029  supotsu@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiragana Card e Doshi Card da SIFA 
（動詞カードとひらがなカードを発行しました） 

 

 

O Doshi (verbo) Card traz 
na frente a ilustração e no 
verso a conjugação e a 
tradução em inglês, 
português e espanhol. 
 Ambos no tamanho cartão 
de visitas. Carregue-os no 
bolso e aprovente as horas 
vagas para estudar! 
Hiragana Card ￥300 
Doshi Card ￥500 (￥300 para sócios) 

            Encontro de Ciclistas em Suzuka 
       （鈴鹿市サイクリング交流会) 

 
Data: 8/jun (dom), a partir das 9:00 
Caso chova será transferido para dia 15/jun(dom) 
Local de partida: Estacionamento público lado leste 
da Prefeitura. 
Promoção: Associação de Ciclismo de Suzuka. 
Conteúdo: 
★Percurso A (40km) Estacionamento➟ Koda➟ 
Takaoka Cho➟ Nagonoura➟ Porto Pesqueiro de 
Suzuka➟ Kaigan Doro➟ Porto de Shiroko 
(intervalo para descanso)➟ Isoyama➟ Parque 
Hachino Fukadani (almoço)➟ Centro Social Kou 
(colher batata doce). 
★Percurso B (25km) Estacionamento➟ Takaoka 
Cho➟ Nagonoura➟ Porto Pesqueiro de Suzuka➟ 
Kaigan Doro➟ Museu Daikokuya Kodayu (visita) 
➟ Parque Ishigaki Ike➟ Parque Hachino Fukadani 
(almoço) ➟ Centro Social Kou (colher batata doce). 
★Percurso C ➟Somente colher batata-doce. Reunir 
no Centro Social Kou às 13:00, passar pela recepção 
e juntar-se com os grupos do Percurso A e B. 
❈A cerimônia de encerramento será realizado no 
Centro Social Kou. A volta até o ponto de partida 
(somente para quem quiser voltar) será feito em 
grupo. Os organizadores se encarregarão de 
transportar as batatas colhidas até o 
Estacionamento. 
Taxa: Percurso A e B ￥1800 (crianças até 12 anos 
de idade ￥1000). Percurso C ￥1000 (crianças até 
12 anos de idade ￥ 700). Incluso seguro de 
acidentes, almoço (somente percurso A e B) e 
batatas-doces. 
Inscrições: Até 2/jun (seg), no Mori Circle (Kofu 
Cho227-1 059-378-9211), Tsujioka Circle (Naka 
Asahi ga Oka, 2-7-40 059-386-6035), Rin Rin Ken 
San (Mikkaichi Minami 1-5-22 059-367-3191), 
Divisão de Esportes e na SIFA ( 059-383-0724). 
❈O formulário de inscrição estará disponível nos 
locais acima. 

Radio Taiso Para Todos 
(ラジオ体操 みんなの体操会) 

 
Data: 29/jun (dom) a partir das 6:00. 
Local: Gramado do Parque Esportivo Ejima 
Em caso de chuva será realizado 

no Ginásio Municipal de Esportes 
de Suzuka. 
 Vamos nos exercitar respirando o 
ar puro e refrescante da manhã! 
 Esperamos contar com a 
participação de pessoas de todas as 
idades. 
Promoção: Kanpo Seimei S.A., NHK e Liga Nacional 

do Radio Taiso. 
Co-patrocínio: Suzuka Shi Seshonen Taisaku 

Suishin Honbu. 
Apoio: Jornal Yomiuri, Jornal Chunichi, Jornal Ise, 

Cable Net Suzuka. 

 
Centenário da Imigração 

~Os Imigrantes Japoneses no Brasil~ 
（日伯交流年 100 周年記念～日本からブラジルへ渡った移民たち～） 

 

 
 
 A imigração dos Japoneses ao Brasil 
começou em 1908. Este ano 
comemora-se o Centenário do 
intercâmbio entre o Japão e o Brasil. 
 Como parte da comemoração será realizado 
exposição de painéis com fotos da época da 
imigração na galeria pública da Prefeitura. 
 Vamos conhecer um pouco da história dos 
imigrantes cujos descendentes são hoje os nikkeis 
respeitados na sociedade brasileira. 
Data: 16/jun (seg) a 25/jun (qua). 
Taxa: Gratuita. 

❸

 

Pequenas informações sobre a segurança e 
a confiabilidade dos alimentos 

Cuidados ao consumir ovos 
＜Informações: SIFA 059-383-0724＞ 

sifa@mecha.ne.jp 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.176 
peruanos……………..….......   1.683 
chineses …... …………..........1.037
norte e sul coreanos ………... 700 
filipinos…………………….... ..535 
outros ……………......………1.175 

(segundo dados de abril 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 

7,14,21,28 
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 

4,11,18,25 
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 

3,10,17,24 
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 

2,9,16,23,30
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⇒⇒ 12 de junho 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 pessoa (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 
❈Para maiores informações, entre em contato por telefone 

 
Tipo de exame/ 
Público Alvo  Data  Local  Vagas  Valor  Reserva por 

telefone 
 

Câncer de Pulmão 
Pessoas com mais 

de 40 anos 

28 de julho（seg） 
9：00～11：00 

Hoken Center  100 
Radiografia ￥200 

Exame de catarro ￥600 
A partir de   

25 de junho (qua) 
※ Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez , não poderão se submeter ao exame . 
※ O frasco para coleta de catarro será entregue no dia do exame. 

 
Câncer de 
Estômago 
(Bário) 

Pessoas com mais 
de 40 anos 

11 de julho (sex) e   
11 de agosto (seg) 
9：00～11：00 

Hoken Center  40  ￥1,000 
A partir de   

26 de junho (qui) 

※ 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; 
☆ Os resultados dos exames serão enviados pelo correio aproximadamente 1 mês após a realização do exame. 
☆ 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. 
☆ Não dispomos de intérpretes no Hoken Center. Por favor, venha acompanhado de alguém que saiba falar japonês. 

 

❹


