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MIEF – IATSS FORUM – Intercâmbio Cultural 
Será realizado evento de intercâmbio cultural com a participação dos estagiários do IATSS 
Forum,    coordenadores  de  assuntos  internacionais  da MIEF  (Fundação  de  Intercâmbio 
Internacional  de Mie)  e  público  em  geral,  visando melhor  conhecimento  da  cultura  e 
costumes dos países representados no evento. 
Data: 18/out (sáb), das 13:30 às 16:30 
Local: UST‐Tsu, 3º. Andar (Tsu Shi Hadokoro Cho, 700) 
Conteúdo: Apresentação  das  festividades  e  costumes  do Ano Novo  de  diversos  Países, 
stands com apresentação dos Países, leilão de caridade, dança, outros. 
Promovido  por:  Kokusai  Kotsu  Anzen  Gakkai  (IATSS  Forum),  MIEF  (Fundação  de 
Intercâmbio Internacional de Mie). 
Taxa: Gratuita 
Informações: MIEF  059‐223‐5006 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№42 

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 

 
 
 

Realizamos  no  dia  14/set  curso  de  obentô.  As  participantes  prepararam,  junto  com  nossas 
voluntárias, ovos de codorna decorado como pintinhos, omelete em formato de coração, salsicha 
em formato de carangueijo, tudo num ambiente muito descontraído e alegre. 
Prepare um obentô decorado e leve ao undokai ou nos passeios. As crianças vão adorar! 
  Veja as demais receitas no nosso site      http://www.sifa.suzuka.mie.jp/news/pdfs_pt/1.pdf 

Pintinho de ovo de                                                    Salsicha em formato de 
Codorna (5~6 ovos)                                                          carangueijo 
Cozinhe  e  descasque  o  ovo.  Deixe  de 
molho  por  1  noite  em mistura  preparada 
com 100cc de água fervente, 1/2 colher de 
de sal, 2 colheres de de açúcar, 1 colher de 
shoyu,  1 colher de vinagre e  1/3 colher de 
pó de curry (use colher de chá). 

  Use um palito e fure o ovo 
e  decore  com  gergelim 
(olhos)  e  cenoura  (bico  – 
corte  um  trângulo 
pequeno). 

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

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.209 
peruanos……………..….......   1.676 
chineses …... …………..........1.074
norte e sul coreanos ………... 699 
filipinos…………………….... ..538 
outros ……………......………1.203 

(segundo dados de agosto 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⇒⇒ 9de outubro 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 



Cuidados ao criar animais de estimação 
（ペットのしつけと飼い主のマナーを守りましょう） 

 
 
 
 
 
 

 Temos recebido várias reclamações 
referente ao barulho, fezes, etc., 
causado por animais de estimação 
como gatos e cães. Quem tem animal 
de estimação deve seguir algumas 
normas para não causar incômodo a 
outras pessoas. 

☀Os donos de cães são obrigados por Lei a registrar 
os cães no prazo de 30 dias a partir da data da 
aquisição do animal (com mais de 90 dias de vida). A 
vacina (anual) e registro devem ser feitos 
independente se ele é mantido fora ou dentro de 
casa. 
☀A lei provincial determina que os cães devem ser 
mantidos presos por corrente ou outro meio, não 
devendo ficar soltos (exceto quando mantidos dentro 
de casa). 
☀ Durante os passeios, as fezes devem ser 
recolhidas. Se abandonados em propriedade alheia 
poderá ser processado pelos danos. Mesmo sendo em 
local público estará sujeito a pena prevista em Lei. 
☀Procure não causar incômodo aos vizinhos com o 
latido do seu cão. 
☀Os gatos podem estar causando incômodo às 
pessoas longe da vista do dono. Para evitar isso e 
também para proteger o próprio animal de 
atropelamentos e contração de doenças, prefira 
mantê-lo dentro de casa. 
☀Não dê comida aos gatos de rua, 
pois pode atrair vários que se fixarão 
no local. O gato é um animal muito 
reprodutivo, e as novas ninhadas 
somente irão aumentar ainda mais 
os gatos sem dono.  
Será também um aborrecimento à vizinhança por 
causa do barulho, urina e fezes. 
☀Os donos de animais que estiverem causando 
incômodo à vizinhança são orientados pelos 
funcionários da Província. Havendo necessidade e 
sabendo quem é o dono, entre em contato com o Ken 
Suzuka Hoken Fukushi Jimusho ( 059-382-8674). 
☀É possível fazer a esterilização dos animais caso 
não queira que se reproduzam (há ajuda de custo de 
parte da despesa da cirurgia nesses casos. Entre em 
contato com a Divisão de Política Ambiental). 
☀ Cuidar com carinho até o final da vida dos 
animais de estimação é obrigação do dono. Se não 
puder mais cuidar deles por algum motivo procure 
um novo dono ou entre em contato com a Divisão de 
Política Ambiental. Abandoná-los é crime previsto 
em Lei, com multa de até ￥500.000. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de check‐up de veículos para mulheres 
（女性マイカー点検教室） 

 

 

 

Para: mulheres 
Data: 18/out (sáb) das 13:30 às 16:30 
Local: Suzuka Tiiki Shokugyo Kunren 
Center (Centro de Treinamento 
Vocacional Distrital de Suzuka). 
Conteúdo: Curso de checagem de veículos para 

mulheres, com aula teórica e prática 
(check de rotina, medidas para resolver 
problemas) 

❈Venha com roupa que possa sujar. 
❈A participante receberá avental, luvas e brinde. 
Taxa: gratuita 
Inscrição: até 14/out (ter), por telefone, no Suzuka 
Jidosha Seibi Kumiai, ou em uma oficina mecânica.
Informações: Suzuka Jidosha Seibi Kumiai 

059-382-1075 

 

Será alterado o endereço de parte de 
Ishiyakushi e Shimookubo‐Cho   

（11 月 1 日から石薬師町と下大久保町の一部区域で住所が変わります）

 
 
  

A partir de 1/nov (sáb) parte do 
bairro de Ishiyakushi e Shimookubo 
terá a forma de numeração do 
endereço alterada. A partir de 1/nov 
utilize o novo endereço em suas 
correspondências. 

Anterior: ~cho ~banchi (~banchi no~) 
Novo: ~chome ~ban ~gou 
Novos endereços: Jiyu-ga-Oka 1 ~ 4 chome  
Novo código postal: 〒513-1124 

＜Informações: Divisão Regional＞ 
059-382-9136  chiiki@city.suzuka.lg.jp 

❷

Atendimento aos domingos no   
Centro Cívico Regional de Shiroko 

（11 月から日曜窓口サービスを開始します） 

 

 
Data: Todos os domingos, a partir de novembro, das 

9:00 às 17:00 (exceto nos feriados de final e 
início de ano e nas datas determinadas pelo 
Prefeito). 

Local: Centro Cívico Regional de Shiroko 
Conteúdo: Cópia do Registro de 

Residência, Certificado 
com o conteúdo do Registro 
de Residência, Certificado 
do Registro de Inkan, etc. 

❈Não poderá ser feito Registro de Inkan, Registro 
de Estrangeiro, emissão de Comprovante de 
Imposto, assim como não haverá o serviço do Centro 
Cívico realizado nos dias normais da semana. 

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



Curso de Culinária – comida japonesa 
(日本の家庭料理を作ってみませんか) 

 
 
 
Data: 30/nov (dom) à partir das 9:00. 
Local: Cozinha do Salão Cultural de Suzuka 
Conteúdo: comida caseira japonesa  
Taxa: ￥1,000  
Vagas: 32 (por ordem de inscrição) 
Inscrição: Até 21/nov (sex), por tel, fax ou e-mail 
(anote Curso de Culinária no campo Assunto). 
Informe o nome, endereço, tel residencial, celular e 
endereço de e-mail. 

Tem aumentado o número de pessoas alérgicas a 
um determinado alimento. Para evitar danos à 
saúde devido às substâncias alérgicas, verifique as 
indicações. 
Produtos cuja indicação é obrigatória: ovo, leite, 

farinha de trigo, soba e amendoim. 
Produtos cuja indicação é recomendada: 

20 tipos de alimento, tais como o awabi 
(haliote), lula, camarão, etc. 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suzuka Balloon Festival 2008 
（鈴鹿バルーンフェステイバル 2008） 

 

 

 

Data: 11/out (sáb) a 13/out (seg) 
Local: Margens do Rio Suzuka (próximo à ponte 
Shono) 
Conteúdo: Competição às 6:20 e 15:00 (no dia 

13/out somente às 6:20), e 
atividades (embarque experimental 
do balão, aprendendo sobre balões, 
show noturno com os balões 
iluminados, festival de música, etc) 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

Indicação de Produtos Alérgicos 

Já está inscrito no Seguro de Trabalho? 
(労働保険の加入手続きはお済みですか） 

 
 
 
 
 

 Todo trabalhador deve, por Lei, ser inscrito no 
Seguro de Trabalho (Seguro contra Acidente de 
Trabalho e seguro Desemprego). 
 O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar 
Social (Mie Rodokyoku), em colaboração com o Mie 
Ken Rodo Hoken Jimu Kumiai Rengokai, está 
orientando as empresas ainda não inscritas. O 
empregador que ainda não inscreveu os 
funcionários no Seguro de Trabalho, por favor, 
façam-no o quanto antes. 
 Ocorrendo um acidente de trabalho 
em uma empresa ainda não inscrita, 
será cobrado o valor não contribuído 
referente todo o período anterior, e o 
empregador deverá arcar com 40% a 
100% do valor da indenização. 
Informações:  
Mie Rodokyoku 059-226-2100 
Tsu Rodokijun Kantokusho 059-227-1281 
Hello Work Suzuka 059-382-8609 

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

Vamos observar as estrelas pelo Telescópio 
（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: 4/out (sáb), das 18:30 às 20:30. 
Recepção: no balcão do Planetário 
❈Poderá ser cancelado caso chova. Ligue 
após às 16:30 para confirmar. 
Local: Planetário e Observatório Astronômico do 
Salão Cultural de Suzuka. 
Tema: Lua, Júpiter e constelações de outono. 
Lotação: 150, por ordem de chegada 
Taxa: Gratuita 

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

❸

＜Informações: Divisão do Comércio e Turismo＞ 
059-382-9020 shogyokanko@city.suzuka.lg.jp 

Sports Garden Festival 2008 
（ガーデンフェスタ 2008） 

 
 
  

Data: 13/out (seg), das 9:00 às 17:00. 
Local: Suzuka Sports Garden 
Conteúdo: Apresentação de Nado 
Sincronizado (alunos do Suzuka Kosen), 
experimentar escalada em paredes, aula 
de tênis para crianças, simulador de 
terremoto, etc. 
❈ Entrada gratuita: piscina, quadra de tênis, 
ginásio esportivo. 

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

Limpeza do Rio Suzuka 
（鈴鹿川クリーン大作戦） 

 

 

 

 Para manter limpo o Rio Suzuka, vamos realizar 
um mutirão de limpeza nas margens entre a ponte 
Shono e Sadagoro. 
Participantes: cidadãos, grupo de voluntários e 
associações. 
Data: 26/out (dom), a partir das 8:00, durante 
aproximadamente 1 hora (será realizado mesmo em 
caso de chuva (fraca)). 
Local para reunir: Bosai Center 
Inscrições: até 15/out (qua), por 
telefone, na Divisão de Rios. 
❈Será disponibilizado saco de lixo, etc.  

＜Informações: Divisão de Rios＞ 
059-382-7614  kasen@city.suzuka.lg.jp 

＜Informações: SIFA＞ 
059-383-0724  Fax059-383-0639  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 4,11,18,25  18:00~19:30 

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

Escritório 
059-383-0724 14,21,28  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 
1,8,15,22,29  19:30~21:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 6,20,27  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 

18 de novembro (ter) 
5 de dezembro (sex) 

9：00～11：00 
Hoken Center  40  ￥1,000 

A partir de 
23 de outubro (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; 
☆ 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 


