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Se você mora próximo a outras pessoas 

lembre-se que cada pessoa têm um modo de 
pensar e hábitos diferentes de outras. Para que 
todos possamos conviver de forma harmoniosa, 
apesar das diferenças, devemos tomar alguns 
cuidados, como por exemplo: 
☆ Não fazer churrasco na 

varanda do apartamento; 
☆ Não incomodar os vizinhos 

com som alto; 
☆ Não conversar à noite em voz 

alta ou bagunçar do lado de 
fora da casa.  
＜Informações: Divisão de Consulta Pública＞ 
059-382-9058  shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                  №39 

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 

 
 
 
 
O  time de Samba de Suzuka, da UBJ  (União Brasil Japão  ‐ 

Presidente  Elinda  Date)  é  composta  por  cerca  de  10 
integrantes, japoneses e brasileiros. 
  O grupo,  junto com o grupo de samba de Hamamatsu,  irá 
participar da Festa de Intercâmbio Internacional de Iga.   
  Convidamos  a  todos  para  participar.  Vamos  juntos 
comemorar o Centenário da Imigração! 
  Mesmo os principiantes poderão se divertir! Deixe‐se  levar 
pelo ritmo do samba! 
Data/hora dos ensaios: segundo e quarto domingo do mês, 
das 14:00 às 16:30. 
Local: Kawano Kouminkan (Centro Social Kawano) 

❈No dia 24/ago (dom) apresentaremos de 2 a 3 vezes na Avenida Guinza, em Iga Shi, entre 12:00 ~ 20:00. 
Informações:    Flora Honda  090‐6075‐4479    /    Angelica Yonekawa  080‐3644‐9114 
 

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

❶

ポルトガル語版 

 
 
Data: 19/jul (sáb) a 21/jul (seg) 
Local: Circuito de Suzuka 

Conteúdo: 
① Exposição sobre pilotos 

brasileiros 
② Vamos fazer instrumentos 

musicais! 
③ Apresentação de Samba 
④ Exposição de produtos de Mie e 

Brasil 
⑤ Apresentação de Wadaiko 
E muitas outras atrações!   

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



        Aviso Importante – Auxílio para 
        Menores Dependentes 

       （児童扶養手当の届出に関する重要なお知らせです） 

 
 
 
 

 Para quem completou entre março a jun/2008, 5 
anos recebendo o benefício, era necessário a primeira 
entrega de documentos até final de junho para que 
parte do benefício não seja suspenso. Este ano é 
necessário enviar os documentos duas vezes. Os 
formulários para a segunda vez serão encaminhados 
no início de agosto, devendo ser entregue até o final 
de agosto (mesmo prazo para entrega da declaração 
de situação de renda)(exceto alguns casos). 
 Para que parte do benefício não seja suspenso, 
deve-se entregar documentos comprovando que está 
trabalhando, ou está procurando trabalho, ou está 
ferido/enfermo, dentro do primeiro ou segundo prazo 
para entrega dos documentos. 
❈Para quem completa 5 anos recebendo o benefício 
entre jul/2008 a fev/2009 será encaminhado 
formulário somente 1 vez neste ano fiscal. 

Aberta Inscrições para Exame Neurológico 
pelo Seguro Nacional de Saúde 

（国保脳ドック受診者を募集します） 
 
 
 
 
  

Para: Pessoas nascidas entre 3/abr/1933 a 
2/abr/1968, inscritos no Seguro Nacional de Saúde 
em Suzuka e que esteja em dia com o pagamento da 
taxa do Seguro nos últimos 12 meses. (Quem fez o 
exame nos últimos 3 anos não poderá se inscrever) 
Período para fazer o exame: 1/ago (sex) a 
31/mar/2009 (ter). 
Local: Hospital Central Geral de Suzuka, 
Hospital Suzuka Kaisei, Hospital Shiokawa. 
Tipo de exame: MRI (ressonância 
magnética por imagem), incluindo MRA 
(angiografia por ressonância magnética). 
❈Pessoa com peças metálicas implantadas no corpo 
(marca-passo, etc) ou com claustrofobia poderá não 
ser possível fazer os exames. 
Vagas: 380 (haverá sorteio se o número de inscritos 
exceder o número de vagas). 
Valor subsidiado: ￥24,000 
Valor a ser pago pelo paciente: ￥6,000~￥11,000  
Inscrições: até 7/jul (seg), às 17:00. Envie cartão 
postal (hagaki) ou carta, endereçado à 〒513-8701, 
Hoken Nenkin Ka. Anote NO DOKKU JUSHIN 
KIBO e informe os seguintes dados: número da 
Carteira de Segurado, nome, código postal, endereço, 
data de nascimento, sexo, tel e nome do hospital onde 
deseja fazer os exames (até 2 hospitais). Aceita-se 
inscrição de somente 1 pessoa por cada hagaki. (Não 
será aceito inscrições por telefone ou fax) 
❈A Prefeitura irá indicar o hospital, podendo não ser 
possível fazer os exames no hospital desejado. 
❈Os documentos necessários como a ficha de exames 
será enviado no dia 28/jul (seg). 

＜Informações: Divisão de Segurança e Prevenção de Calamidades＞
059-382-9022  bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: Divisão de Seguro de Saúde e Pensão＞ 
059-382-9401  hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: Divisão de Assistência Infantil＞ 
059-382-7661   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

Sistema de Isenção do Kokumin Nenkin 
（国民年金保険料を免除する制度があります） 

 
 
 
 

 
 Quem não possui condições para pagar a Pensão 
Nacional pode solicitar isenção. 
 O pedido de isenção referente o ano 2008 (jul/2008 a 
jun/2009) poderá ser feito a partir de julho. O pedido 
deve ser renovado todos os anos (exceto quem obteve 
isenção ou prorrogação do prazo de pagamento 
referente o ano 2007 e na ocasião já solicitou 
também o mesmo para o ano seguinte). 
 Se deixou de trabalhar após abr/2007 deve 
apresentar cópia do Cartão de Benefício do Seguro 
Desemprego ou Certificado de Demissão (Rishoku 
Hyo) emitido pelo empregador.  
Inscrição: Divisão de Seguro de Saúde 
e Pensão ou no Centro Cívico Regional. 

＜Informações: Divisão de Seguro de Saúde e Pensão＞ 
059-382-9401  hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mudanças na Lei de Trânsito   
A partir de 01 de junho 

(道路交通法が 6月 1 日からかわりました) 
 
 
 
 
  

➜Tráfego de ciclistas pela calçada 
✓Será permitido o tráfego de ciclistas pela calçada 
nos seguintes casos: onde houver a placa de 
sinalização autorizando; para ciclistas com menos 
de 13 anos de idade ou mais de 70 anos; e também

quando o tráfego pelo acostamento oferecer 
risco ao ciclista devido às condições da via 
ou do tráfego de veículos. 

✓Como o ciclista deve trafegar pela calçada: Para 
calçadas com placas de sinalização autorizando o 
tráfego de ciclistas: na ausência de pedestres, 
trafegar de forma e velocidade segura. 
❈Quando houver a faixa para ciclistas na calçada o 
pedestre deve evitar trafegar pela faixa. 
➜Uso do capacete por crianças 
✓Os pais ou responsáveis devem fazer com que as 
crianças usem o capacete quando forem andar de 
bicicleta ou quando estiverem sendo transportadas 
de bicicleta. 
➜Uso do cinto de segurança no banco traseiro 
✓É obrigatório o uso do cinto de segurança por 
todos os passageiros do veículo, inclusive no banco 
traseiro. A responsabilidade pelo uso do cinto pelos 
passageiros é do motorista. 
➜Koreisha Mark  
✓Motoristas com mais de 75 anos de idade devem 
colocar no veículo o adesivo Koreisha Mark. 
➜Deficientes auditivos 
✓Houve alteração nas regras facilitando em parte a 
obtenção da habilitação por pessoas com deficiência 
auditiva. 

❷



De maio até o verão é o período em que aumenta 
os casos de intoxicação alimentar. 
 Abaixo, alguns cuidados que devem ser tomados 
para fazer compras em dias quentes. 
☀Escolha carnes, peixes e frutos do mar, ovos e 
verduras frescas. 
☀Utilize gelo ou gelo seco para conservar 
os alimentos refrigerados ou congelados, e 
volte para casa o mais rápido possível. 
☀ Utilize caixas térmicas para 
transportar as compras no bagageiro 
do carro. 
Informações da Província de Mie 

Vamos Semear Cosmos 
(コスモス畑の種まきをしませんか) 

 
Data: 20/ jul (dom), a partir das 10:00. 
❈Caso chova, será transferido para dia 27/jul (dom). 
Entre em contato por tel das 7:30 às 8:00 para 
confirmar ( 059-383-6150). Caso chova também no 
dia 27, as sementes serão distribuídas. Esteja no 
local às 9:30. 
Local: Jishi Machi  
Conteúdo: Plantar sementes de cosmos (será 
fornecido sementes e indicado o canteiro). 
Taxa: ￥1,000 por canteiro (será cobrado no dia). 
Inscrições: Aguri Yume Zukuri Project 

059-383-6150 
❈Use chapéu e traga água. 
❈Dispomos de poucas vagas de estacionamento. Se 
der combine com os amigos e venham juntos. 

＜Informações: Salão Cultural de Suzuka＞ 
059-382-8111 

＜Informações: Divisão Industrial＞ 
059-382-8698  sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: Divisão da Política de Direitos Humanos＞ 
059-382-9011  jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 

Concerto de Amor e Paz 
（愛と平和のコンサート) 

 
Data: 1/ago (sex), a partir das 19:00 (entrada a 
partir das 18:30) 
Local: Salão Cultural de Suzuka (Keyaki Hall) 
Lotação: 500 (por ordem de chegada, gratuito) 
Conteúdo: 
1ª. Parte: Canções famosas do mundo 
2ª. Parte: Poesias da Mãe ... recital 
3ª. Parte: Canções japonesas de pais para filhos 
Apresentação: Orquestra Amusie, Miho Fujii

 (Piano e vocalista), Coral Feminino 
de Suzuka, Yoko Ishikawa 
(apresentadora). 
É um evento para toda a família! 
Venha prestigiar! 

＜Informações: Divisão da Política de Direitos Humanos＞ 
059-382-9011  jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta com Especialistas para Estrangeiros 
（外国人のための専門相談会） 

 

 

Data: 27/jul (dom) das 13:00 às 17:00 
Local: UST-Tsu 3º. Andar, Sala de reuniões A e B 
Ao lado da Estação Tsu JR/Kintetsu- saída Leste 
Conteúdo: Consulta gratuita com advogados e 
tabeliões referente leis, vistos e assuntos 
relacionados (acidente de trânsito, abrir negócio 
próprio, etc). 
Inscrição: MIEF - Fundação de Intercâmbio 

Internacional de Mie  
059-223-5006  mief@mief.or.jp 

O conteúdo da consulta será mantido em sigilo.  

              Exposição – Oração para a Paz 
（平和への祈り展) 

 
Data: 24/jul (qui) a 26/jul (sáb) 
das 10:00 às 19:00 (dia 26 será até às 17:00). 
Local: Salão Cultural de Suzuka (Satsuki Plaza) 
Conteúdo:  
Exposição de painéis: A Bomba Atômica e o Ser 
Humano; República da Serra Leoa, o País com a 
menor expectativa de vida do mundo; As minas de 
Cambódia, etc. 
Exibição de Video: desenho animado e As Ruínas da 
Gerra em Tsu. 
Participe: Vamos fazer dobraduras de Tsuru (Grou) 
e enviar para Hiroshima; vamos ler livros ilustrados 
sobre a paz; vamos tocar na réplica de uma mina. 
Palestra especial: Campo de Concentração da 
Sibéria; Bomba Atômica. (24/jul, 13:00~15:00) 
Entrada: gratuita  

 
Programação de Verão do Planetário 

（プラネタリウム夏番組）   

 

 
 
Programação de Verão – comum até 15/set (seg). 
A partir das 10:30, 13:30 e 15:00 (3 sessões por dia).
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 
Conteúdo: Joãozinho e o Pé de Feijão – Joãozinho 
consegue um grão de feijão que cresce até o céu. Na 
manhã seguinte, ele sobe pelo pé de feijão até o 
reino das estrelas. Guiado pelo Cavalo Alado 
Pegasus, sai à procura do castelo do Gigante … 
Constelações de Verão – Escorpião, Sagitário, 
outros. 
Programação Infantil até 12/set (sex) 
Conteúdo: Tanabata e os Amigos da Terra 
❈A programação infantil é somente para inscrições 
de grupos. 
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 

❸

 

Pequenas informações sobre a segurança 
e a confiabilidade dos alimentos 

Cuidado com a Intoxicação Alimentar 
＜Informações: Divisão de Consulta Pública＞  

059-382-9058  shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.160 
peruanos……………..….......   1.675 
chineses …... …………..........1.045
norte e sul coreanos ………... 707 
filipinos…………………….... ..544 
outros ……………......………1.197 

(segundo dados de maio 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 

5,12,19,26 
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 

2,9,16,23,30
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 

1,8,15,22,29
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 

7,14,28 
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⇒⇒ 10 de julho 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 

① 28 de julho (seg) 
② 12 de setembro (sex) 

9：00～11：00 
Hoken Center  100 

Radiografia ￥200 
Exame de catarro ￥600 

①aberto 
②A partir de   

29 de julho (ter) 
※ 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 

29 de setembro (seg) 
9：00～11：00 

Hoken Center  40  ￥1,000 
A partir de   

29 de julho (ter) 
※ 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. 

❈Os exames de câncer serão realizados pelas instituições médicas também neste ano. 
 O período dos exames será de 1/ago (sex) a 31/out (sex). 
 Maiores detalhes, consulte o informativo da Prefeitura Koho Suzuka de 5/jul, ou peça a alguém que saiba falar 
japonês e entre em contato com a Divisão de Saúde Pública. 

 

❹


