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✰Se o número de inscritos exceder o número de vagas definiremos por sorteio. 
✰Não haverá o curso se o número de inscritos for inferior a 10 pessoas.. 
✰Cada curso terá no total 20 aulas. 

Curso Para Vagas Data/Horário Período

Inglês I 
(principiante) 

Pessoas com 
conhecimento 
do idioma no 
nível ginasial 

20 
Quarta-feira 

(19:00~20:30) 
15/out～
11/mar 

Inglês II 
(principiante) 

20 
Quinta-feira 

(10:00~11:30) 
16/out～
12/mar 

Inglês I 
(intermediário) 

Pessoas que 
saibam usar o 

idioma no 
dia-a-dia 

20 
Terça-feira 

(19:00~20:30) 
14/out～
10/mar 

Inglês II 
(intermediário) 

20 
Quarta-feira 

(10:00~11:30) 
15/out～
11/mar 

Chinês  
(principiante) 

Pessoas com 
conhecimento  

básico do 
idioma 

18 
Terça-feira 

(19:00~20:30) 
14/out～
10/mar 

Português 
(principiante) 

20 
Quinta-feira 

(19:00~20:30) 
16/out～
12/mar 

 

Taxa: Comum ￥19,000  
Associado ￥16,000 

O material é cobrado à parte. (Para se 
associar, a taxa é de ￥2,000) 
Inscrição: Envie um hagaki (cartão 
postal) à SIFA, até o dia 25/set(qui), 
com os seguintes dados: ①nome, ②
endereço, ③telefone, ④fax (se tiver), 
⑤e-mail (se tiver), ⑥nome do curso 
desejado, dia e horário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№41 

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 Oin Suzuka Sangyo Festa é um evento para 
apresentar as empresas e produtos de Suzuka.  
Haverá várias barracas de produtos e empresas. 

Convide os amigos e familiares e venham prestigiar! 
Data: 27/set (sáb) e 28/set (dom), das 10:00 às 16:00. 
Local: Em frente ao Salão 

Cultural de Suzuka 
❈ Traga o My Bag e tenha 
desconto nas compras. 

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

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.170 
peruanos……………..….......   1.662 
chineses …... …………..........1.066
norte e sul coreanos ………... 702 
filipinos…………………….... ..539 
outros ……………......………1.198 

(segundo dados de julho 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⇒⇒ 11 de setembro 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 

 
 
 

 Iniciaremos as aulas de japonês da SIFA. 
 Venha aprender hiragana, katakana e 
conversação para o dia-a-dia. Chame os amigos 
e participe! 
Data: de 14/out a 10/mar 
      todas as terças (20aulas) 
      das 19:00 às 20:30 
Local: SIFA 
Taxa: ￥300 a aula.             Profª. Matsuba 



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 5(1) ￥16,000 ~

￥37,800 
Sakurajima, 

Sakurajima Cho 5 
Média com 
4 andares 1(0) ￥15,700 ~

￥34,400 
Takaoka Yamamori no 

Sato, Takaokadai 4 
Média com 
3 andares 2(0) ￥20,000 ~

￥46,200 
 
☀ São os apartamentos vagos até 20/ago/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 5/set (sex) a 19/set (sex) (das 8:30 às 17:15, exceto 
sábados, domingos e feriados), preencha o formulário 
disponibilizado na Divisão de Habitação (a partir de 
5/set), anexe os documentos necessários e entregue 
diretamente na Divisão de Habitação. 
Forma de Escolha: por sorteio, no início de novembro. 
Entrada  no  Apartamento: previsto para final de 
novembro. 
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 

Check-up gratuito de veículos
（マイカー無料点検） 

 
 
 

 
 
Será realizado check-up gratuito em veículos de 

passeio normal e de pequeno porte (kei), inclusive 
veículos de carga de pequeno porte. 
 Não poderá ser feito por veículos: de uso comercial, 
de carga, de aluguel, com placa de 8 dígitos e 
veículos especiais. 
Para: 100 veículos, por ordem de chegada (ganhe 
também um brinde!) 
Data: 6/set (sáb), das 10:00às 16:00 
Local: Bell City  
Conteúdo: Checagem de óleo, bateria, faróis, etc. 

Maiores informações:  
Suzuka Jidosha Seibi Kumiai 

059-382-1075 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horário da recepção para consulta noturna 
no Consultório Médico de Emergência 

（鈴鹿市応急診療所の夜間診療受付が 22 時までになります） 

 

 
 
 A partir de 1/out (qua), a recepção para consulta 
noturna no Consultório Médico de Emergência irá 
mudar. 
Horário de recepção: Até às 22:00 (a consulta 
continua sendo até às 22:30). 
❈Caso necessite se consultar após às 22:00, ligue ao 
Consultório Médico de Emergência antes de 
comparecer pessoalmente ( 059-382-5066). 
 Procure se consultar com seu médico o quanto antes 
quando não estiver se sentindo bem.  
Contamos com a colaboração de todos 

para que o Consultório Médico de 
Emergência possa manter um bom 
atendimento. 

Aberta inscrições para 2009 
Creche Municipal e Particular 

（平成 21 年度保育所（園）の入所を受付します） 

 

 

 

Para: crianças com idade de 0 à 5 
anos residentes em Suzuka, cujos 
responsáveis não possam cuidar 
deles durante o dia por um dos 
motivos abaixo: 

 está trabalhando; 
 está para ou acabou de ter bebê; 
 o responsável está doente ou ferido, ou possui 

deficiência (física ou mental); 
 o responsável mora com parente que necessita 

de cuidados especiais. 
❈Há casos em que a inscrição é aceita, por motivo 
diferente dos citados acima. 
Inscrições: de 1/set (seg) a 19/set (sex), das 9:00 às 
16:00 (exceto sábados, domingos e feriados). Retire 
a ficha de inscrição na creche municipal ou 
particular onde gostaria de conseguir a vaga, 
preencha com os dados necessários e entregue à 
creche. 
❈ Na creche Kawano (municipal) não haverá 
inscrições para 2008, por motivo de reforma. 
❈Não é possível se inscrever em mais de uma 
creche; 
❈ A mensalidade será calculada conforme o 
rendimento de 2008 e valor do imposto municipal 
do ano fiscal 2008. 
❈A data da entrevista será divulgada no Boletim 
Mensal de novembro. 

＜Informações: Divisão de Saúde Pública＞ 
059-382-2252  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 

❷



❈ É possível fazer o cadastro dos dados do 
funcionário quando for fazer os trâmites para o 
seguro desemprego. 
Informações: Mie Rodo Kyoku 059-226-2306 
 

✓ Manter a temperatura abaixo de 10 ° C!
Procurar diminuir ao máximo a frequência de 
abrir e fechar a porta. 

✓Tomar cuidado para não encher demais (como 
referência, até 70 % da capacidade). 

✓Colocar as carnes e peixes dentro de 
recipientes, guardando-os de modo que 
não entrem em contato direto com 
outros alimentos. 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planetário – Programação de Outono 
（プラネタリウム秋番組） 

 

 

 
 
Programação Comum: de 20/set (sáb) a 14/dez 
(dom), a partir das 10:30, 13:30 e 15:00. 
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 
Conteúdo:  
MOON – A Lua e seus Mistérios 
A Lua é o astro mais familiar à 
humanidade desde os tempos 
antigos. A forma como pode ser 
vista e o horário em que aparece 
muda a cada dia. O efeito 
gravitacional da Lua sobre o 
oceano causa a maré alta 2 vezes 
ao dia. É sugerido também que a 
Lua tenha influência sobre o 
corpo humano. 
Constelações de Outono – Pegasus, Aquário, 
Andrômeda, outros. 
Programação Educativa: 24/set (qua) a 12/dez 
(sex) 
Conteúdo: Movimento do Sol, Lua e Estrelas. 
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 
❈ A programação educativa é somente para 
inscrições de grupos. 
❈De 17/set (qua) a 19/set (sex) o Planetário 
fechará para alteração da programação. 
 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

Utilize corretamente a geladeira e o freezer 

Informe a situação de   
contratação de estrangeiros 

(外国人雇用状況の届出をお忘れなく） 
 
 
 
 
 

 Toda empresa que contrata estrangeiros (exceto 
com visto permanente especial) deve cadastrar no 
Hello Work, no momento da contratação e 
demissão, os dados do funcionário como nome, 
tipo de visto de permanência, etc. (será aplicado 
multa de até ￥300,000 caso esta obrigação não 
seja cumprida). 

Os dados dos funcionários 
contratados antes da aplicação 
desta norma, em 30/set/2007, 
devem ser informados à Hello 
Work até 1/out (qua).  
❈O cadastro poderá também ser 
feito através do HP abaixo: 

https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp
 

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

O vizinho é estrangeiro 
~o sorriso unindo as culturas~ 

（お隣さんは外国人～笑顔でつなぐ多文化の輪～） 

 
 
 

 Sabia que em Suzuka, de cada 20 pessoas 1 é 
estrangeiro? 
 A globalização nas comunidades locais tende a 
crescer ainda mais. É importante criar um meio 
onde haja compreensão e respeito mútuo, 
independente da nacionalidade. 
 Vamos juntos pensar no futuro de Suzuka como 
uma cidade internacional. 
Data: 12/set (sex) das 18:30 às 20:45. 
Local: Salão Cultural de Suzuka, Keyaki Hall. 
Taxa: gratuita 
Promoção: Suzuka Seinen Kaigisho 

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

❸

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

NHK    LATINO    NODOJIMAN 
 
 
  

Data:7/dez (dom) a partir das 16:00. 
Local: Aichi-Ken Kinrou Kaikan  
Requisitos: latinoamericano que more no 
Japão ou que tenha algum tipo de laço com 
um dos países das Américas do Sul ou 
Central; que seja amador e tenha mais de 
15 anos de idade. 
Prazo para inscrição: 30/set(ter), impreterivelmente
Inscrição: imprima o formulário disponibilizado no 
site http://www.nhk.or.jp/brasil/latino/. Disponível também 
no site os detalhes para a inscrição. 
Promoção: NHK Nagoya Hosokyoku 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Tipo de Curso Contato Dia/aulas 

AIUEO Ensinamos desde o básico, conforme o nível do aluno Escritório 090-9177-2871 6,13,20,27  18:00~19:30 

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

Escritório 
059-383-0724 2,9,16  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 
3,10,17,24  19:30~21:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 1,8,22,29  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  Reserva por 

telefone 

Câncer de Pulmão 
Pessoas com mais 

de 40 anos 

14 de novembro (sex) 
9：00～11：00 

Hoken Center  100 
Radiografia ￥200 

Exame de catarro ￥600 
A partir de   

30 de setembro (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  aberto 

※ 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; 
☆ 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. 
 
❈Os exames de câncer serão realizados pelas instituições médicas também neste ano. O período dos exames 

será até 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

Taxa 
AIUEO 

￥3,000 (12 aulas) 
SIFA 

￥300 (1 aula) 
Curso de Japonês 

Sakurajima 
￥1,000 (4 aulas) 

Sakuranbo 
Gratuito 


