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Data: 17 de agosto (dom), das 10:00 às 15:00. 
Local: Parque às margens do Rio Suzuka 
Atividades previstas: 
☀ Disputa para partir melancia; ☀ Caça ao tesouro no rio; 
☀ Prove o Chá de Suzuka gelado; ☀ Pintura em pedras; 
☀ Competição de lançamento de sandália (chinelo); 
☀ Responda às perguntas sobre o meio ambiente e o rio e faça trabalhos 

manuais;   
☀ Exposição dos seres vivos do Rio Suzuka; 
☀ Trabalhos manuais com madeira trazida pelo rio; 
☀ Passeio no rio (inscrições por e-mail até 31/jul. Informe nome, endereço 

e tel. Anote KAWA ARUKI KIBO no campo “assunto”. E-mail: 
budou@mecha.ne.jp). Menores de 12 anos, somente acompanhado do 
responsável. 

❈ A participação no evento é gratuito; há estacionamento e banheiros no local.  
＜Informações: Divisão de Política Ambiental＞ 

059-382-7954  kankyoseisaku@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                             №40 

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 

Aprenda a preparar obentô no estilo japonês 
No outono, há várias ocasiões como Undokai (gincana esportiva) ou Ensoku (passeio escolar) para se levar obentô. 

Que tal aprender a prepará‐los? Enquanto a mamãe, papai ou responsável aprende a preparar o obentô, as crianças 
terão atividades de intercâmbio com as crianças japonesas, aprendendo jogos e brincadeiras tradicionais do Japão. 
Data: 14 de setembro (dom), das 10:00 às 13:00. 
Local: Suzuka Shi Fureai Center (ao lado do Apita). 
Conteúdo: Cozinha – obentô no estilo japonês.   
                                    Onigiri, Salsicha no formato de carangueijo, outros. 
                  Sala – atividades de intercâmbio entre crianças japonesas e estrangeiras. 
                            Jogos com cartas, Pião, kamishibai (teatro de papel), etc. 

Curso de Obentô  Taxa  ￥500  Vagas 16 – por ordem de inscrição 
Atividade de Intercâmbio  Taxa  ￥100  Crianças de 4 a 12 anos de idade 

Inscrições:  até  31 de  agosto(dom), por hagaki  (cartão postal),  fax ou  e‐mail. Anote  seu nome,  endereço,  tel para 
contato, nome e idade da criança, e envie à SIFA. 

Vamos todos juntos saborear o obentô. Venha participar! 
＜Informações: SIFA  059-383-0724  sifa@mecha.ne.jp＞ 

 

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.157 
peruanos……………..….......   1.670 
chineses …... …………..........1.075
norte e sul coreanos ………... 704 
filipinos…………………….... ..548 
outros ……………......………1.193 

(segundo dados de junho de 2008) 

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 agosto 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 

 Evento de Verão no Rio Suzuka    SUZUKA FESTIVAL  
Data: 2/ago (sáb) e 3/ago (dom) 
Local: Bentenyama Kouen (ao 
Lado do Hunter), em frente à 
estação Shiroko, Kambe, 
Hunter, Sans (Shiroko), Loc 
Town. 
 Buscamos um festival feito 
pela população na qual todos 
possam participar e ser o 
protagonista.  
Convide os amigos e familiares 

e venham prestigiar! 
 

＜Informações: Comissão 
Organizadora do Suzuka Festival＞

059-380-5595 
info@suzufes.com 



  Aberto  inscrições  para  o  JIDOU  CLUB   
（放課後児童クラブの児童を募集します） 

 
 

  
O Jidou Club cuida de crianças (em geral até 10 

anos de idade) que frequentam o ensino primário, 
cujos pais se ausentam de casa durante o dia por 
motivo de trabalho ou outro motivo. O horário é após 
as aulas até em torno das 18:00.  
 Estão abertas inscrições nos Jidou Clubs abaixo. 
Quem tiver interesse, entre em contato diretamente 
com os Clubs.  

Jidou Club Tel 

Makita Chiku JidoClub Un-ei Iinkai Tsukushi 059-367-3606

Meisei Shogakko ku hokago Jidou Club Miracle 059-367-1711

Sakae Shogakko ku Hokago Jidou Club Sakaekko 059-388-1187

Shono Shogakko ku Hokago Jidou Club Cosmos 059-379-0811

Idagawa Shogakko ku Hokago Jidou Club Idagawakko 059-370-2353

Kou Shogakko ku Hokago Jidou Club Yuimaaru 059-370-0605

Ichinomiya Shogakko ku Hokago Jidou Club Smile 059-367-2780

Asahi ga Oka Shogakko ku Hokago Jidou Club Asahikko 059-386-2611

Inou Shogakko ku Hokago Jidou Club Yumekko Club 059-388-3398

 Haverá cobrança de mensalidade. 
 Peça a alguém que saiba falar japonês para fazer a 
ligação. 

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

Exame de Admissão de outono do 
Hokusei Kōkō 

（県立北星高等学校の秋期入試を行います） 
 
 
 
 

O Hokusei Kōkō (ensino médio) 
possui curso em período parcial 
(diurno período da manhã, diurno 
período da tarde e noturno) e curso 
por correspondência. A cada 
semestre há avaliação de créditos e 
exames de admissão e formatura. 

Data do exame: 19/set (sex) 
Conteúdo: redação e entrevista 
❈Será realizado também exame para transferência 
e exame de admissão no meio do curso. 
Vagas: Curso Regular período parcial diurno (4) 
       Curso de Informática período diurno (4) 
 Curso Regular período parcial noturno (2) 
 Curso Regular por correspondência (60) 
Inscrição: de 10/set (qua) a 19/set (sex) 
Resultado: 24/set (qua) 
◆ Orientação para Curso por Correspondência 
Data: 31/ago (dom), e mais 5 dias. 
Local: Kenritsu Hokusei Kōtō Gakko (Yokkaichi) 
❈Entre em contato para obter maiores informações.
 

＜Informações: Kenritsu Hokusei Kōtō Gakko＞ 
059-363-8111  hhokusad@hhokus.mie–c.ed.jp 

＜Informações: Divisão de Educação Escolar＞ 
059-382-7618  gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As Sacolas Plásticas serão cobradas   
a partir de 1 de setembro 
（9 月 1 日レジ袋有料化スタート！） 

 

 
 
 A partir de 1/set/2008 as sacolas de 
plástico serão cobradas em vários 
supermercados e farmácias de Suzuka e 
Kameyama. A medida será tomada para 
diminuir a quantidade de lixo e também 
pra evitar o aquecimento global. 
 Colabore você também! Leve sua 
própria sacola (my bag) para fazer 
compras.   

Aberto vagas nos Jardins de Infância 
(幼稚園児を募集します) 

 
 
 
 
 

◆Vagas para 2009 – Jardins de Infância Municipais 
Crianças de 4 anos – residentes em Suzuka e 
nascidos entre 2/abr/2004 e 1/abr/2005. Kou, 
Kasado, Shiroko, Asahi ga Oka, Inou, Iino, 
Tamagaki, Kambe. Em Asahi ga Oka há 70 vagas. 
Nas demais, 35 (haverá sorteio, caso o no. de 
inscritos ultrapasse o no. de vagas). 
Crianças de 5 anos – residentes em Suzuka e 
nascidos entre 2/abr/2003 e 1/abr/2004. Não há 
limite de vagas. Aberto em todos os 23 jardins de 
infância do Município. 
❈Se o número de inscritos for inferior a 15 crianças 
não será formado a turma em 2009.  
Inscrição: de 1/set (seg) a 19/set (sex)(exceto 
sábados, domingos e feriados). Pegue a ficha de 
inscrição disponível nos jardins, preencha e 
entregue no jardim de infância de sua preferência. 
❈Não é possível se inscrever em mais de um jardim 
de infância 
 
◆Vagas para 2009 – Jardins de Infância Particulares 
Para: Crianças de 3 a 5 anos de idade 
Inscrições: A partir de 6/ago (qua) estará disponível 
nos jardins a ficha de inscrição. Entregue no jardim 
de infância de sua preferência a partir de 1/set (seg). 

Jardim de Infância Tel 

Dohaku Yochien 059-378-6713 

Shirayuri Yochien 059-386-6228 

Shiroko Hikari Yochien 059-386-1150 

Sun Yochien 059-372-2123 

Dai 1 Sakura Yochien 059-380-0188 

Dai 2 Sakura Yochien 059-378-4085 

Suzuka Yochien 059-382-3272 

Dai 2 Suzuka Yochien  059-386-6129 

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

❷



Previna‐se contra a Hipertermia 
（熱中症を予防しましょう） 

 
 
 
 
  

 Quando a temperatura ambiente está muito 
elevado, a temperatura do corpo pode subir de 
forma anormal, causando dor de cabeça, náusea e 
até mesmo perda de consciência.  
Quando sentir mal estar, repouse o quanto antes 

em local fresco, tomando muito líquido e repondo 
também o sal. 
Em casos extremos, a hipertermia pode 

levar à morte. Pacientes em estado grave 
devem ser encaminhados imediatamente 
ao hospital, tomando medidas para 
resfriar todo o corpo. 

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

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

Será que você não está achando que as bactérias 
morrem quando são congelados?  

As bactérias permanecem somente em "estado 
de dormência", sendo que quando são 
descongelados, começam a se reproduzir.  

As bactérias aumentam ao se repetir 
o congelamento e o descongelamento. 
Por isso, evite congelar novamente o 
alimento. Descongele somente a 
quantidade a ser utilizada e procure 
consumir completamente. 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos observar as estrelas pelo Telescópio 
（天体観望会 ～望遠鏡で星を見ませんか～） 

 

   
Para: Crianças acima de 12 anos de idade (menores 
de 15 anos de idade somente acompanhado do 
responsável). 
Data: 9/ago (sáb), das 19:30 às 20:30  

30/ago (sáb), das 19:00 às 20:30  
A recepção no balcão do planetário (segundo 

andar) será a partir das 19:00 no dia 9 e a partir 
das 18:30 no dia 30. 
❈ Poderá ser cancelado caso chova. Ligue após às 
16:30 para confirmar. 
Local: Planetário e Observatório Astronômico do 
Salão Cultural de Suzuka 

Tema:Observação da Lua e 
Júpter; explicação sobre as 
constelações de verão. 
Vagas: 150 (por ordem de 
chegada) 
Taxa: Gratuito 

 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

Os alimentos congelados são seguros? 

Faça a declaração de situação de renda para o   
Auxílio para Menores Dependentes Especiais 

(特別児童扶養手当などの所得状況届の手続きを） 
 
 
 
 
 

 Quem recebe o Auxílio para Menores Dependentes 
Especiais deve declarar a situação de renda junto à 
Divisão de Assistência Social aos Deficientes, no 
período de 11/ago (seg) a 10/set (qua). 

 Se a declaração não for feita, o 
benefício será suspenso a partir de 
agosto. 
 A declaração deve ser feita também por 
quem recebe o Auxílio de Assistência 
Social para Crianças Deficientes, 
Auxílio aos Deficientes Especiais e 
Auxílio de Assistência Social. 

  Os beneficiários desses auxílios receberão 
comunicado por escrito sobre os trâmites para fazer 
a declaração. 

＜Informações: Divisão de Assistência Social aos Deficientes＞ 
059-382-7626  shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

Sistema de atendimento telefônico com intérprete 
  não funcionará no feriado de agosto 
(粗大ゴミ受付電話通訳システムを休みます) 

  
De 13/ago (qua) a 17/ago (dom) o 

serviço de atendimento telefônico com 
intérprete para agendar o 
recolhimento de lixo de grande porte 
não funcionará.  

O atendimento em japonês irá funcionar 
normalmente. 
Central de Atendimento: 059-382-7646 
De segunda a sexta (exceto feriados e feriado de final 
e início de ano), das 8:30 às 17:15 (em japonês). 

 
Evento de verão do Sports Garden 

（県営鈴鹿スポーツガーデン夏休み限定イベント） 

 
 
 

Piscina infantil: até 31/ago (dom) 
Local: gramado ao lado sul da piscina pequena. 
Para: crianças que não usam mais fralda até 6 anos 
de idade 
Summer passport: até 31/ago (dom) 
Taxa: adulto ￥4,000 
      menores de 18 anos ￥1,800 

＜Informações: Sports Garden＞ 
059-372-2250  http://www.garden.suzuka.mie.jp/ 

❸

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Tipo de Curso Contato Dia/aulas 
AIUEO Ensinamos desde o básico, conforme o nível do aluno Escritório 090-9177-2871 2,9,23,30  18:00~19:30 

SIFA Para pessoas que querem aprender o hiragana,  
katakana e conversação para o dia-a-dia 

Escritório
059-383-0724 5,19,26  19:00~20:30 

Curso de 
Japonês 

Sakurajima 
Para pessoas que não falam nada,  

até quem irá prestar o teste de proficiência nível 1 

Hatsumi Toma (brasileira) 
059-384-2649  

❈após às 19:00 
6,13,20,27  19:30~21:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 4,11,18,25  14:30~17:00 

 
＜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  

17/out (sex), 17/nov (seg)  9:30~11:00  13:00~15:00 Hoken Center Manhã:40 / Tarde:40 ¥ 1.800 
※ Traga toalha de banho. 
※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  

3/out (sex), 12/nov (qua), 8/dez (seg) 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  

17/out(sex), 12/nov(qua), 17/nov (seg), 8/dez(seg) 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. 

Câncer de Pulmão 
Pessoas com 

 mais de 40 anos 

12/set (sex) 9:00~11:00 Hoken Center 100 Radiografia ¥200 
Exame de Catarro 
¥600 

※ 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. 

☆ 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(por telefone) para o exame de Câncer de Pulmão estão abertas; 
☆ 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/ago a 30/ago.  
☆ 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 
❈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

□  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  
② Data do exame  

(AM/PM) 
③ Nome 
④ Data Nascimento
⑤ Endereço, 〒 
⑥ 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 setembro. 

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

Taxa 
AIUEO 

￥3,000 (12 aulas) 
SIFA 

￥300 (1 aula) 
Curso de Japonês 

Sakurajima 
￥1,000 (4 aulas) 


