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                             №43 

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 

Esteja preparado para um grande terremoto 
 O terremoto da região Tokai, Tonankai e 
Nankai tem como hipocentro a região litorânea 
de Tokai, Kii Hantou e Shikoku. Os terremotos 
nessas regiões ocorrem a cada 100~150 anos, de 
forma simultânea nas três regiões. Já se 
passaram 60 anos desde o último terremoto na 
região Tonankai e Nankai e 150 anos desde o 
último terremoto na região Tokai. 
 Observando a frequência de ocorrência desses 
terremotos podemos supor que nos próximos 30 
anos poderá ocorrer um grande terremoto na 
região Tokai a qualquer instante. Na região 
Tonankai a probabilidade de um grande 
terremoto nos próximos 30 anos é de 60~70% e 
na região Nankai é de 50%. 
 A prefeitura de Suzuka disponibiliza Manual 
com instruções de emergência em caso de 
terremoto em português, espanhol, inglês e 
coreano. O material está disponível também no 
site  www.city.suzuka.lg.jp/port/bousai/index.html 

 Procure conversar com sua 
família sobre os procedimentos 
em caso de terremotos. Como se 
refugiar, os locais de refúgio, 
como se comunicar entre si, etc. 
 Procure também fixar a mobília 
de sua residência para evitar 
quedas e deixe preparado seu kit 
de emergência. 
Tenha contato com vizinhos e 

moradores da região para poderem se ajudar em 
uma emergência. 
 
＜Informações: Divisão de Segurança e Prevenção de Calamidades  059-382-9968  bosaianzen@city.suzuka.lg.jp＞

 

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.252 
peruanos……………..….......   1.690 
chineses …... …………..........1.091
norte e sul coreanos ………... 699 
filipinos…………………….... ..541 
outros ……………......………1.203 
(segundo dados de setembro 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⇒⇒ 13/ novembro/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 
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Entrevista para admissão nas creches   
municipais e particulares para o ano 2009 

（平成 21 年度保育所（園）の面接を行います） 

 
 

   
 O responsável deverá comparecer 
acompanhado da criança na creche 
onde fez a inscrição. A data e hora da 
entrevista será notificada via correio no 
início de novembro. 

 Quem não puder comparecer deverá comunicar a 
creche e comparecer na Divisão de Assistência 
Infantil no dia 25/dez (qui) das 9:00 às 15:00. 
 Levar: Ficha de recepção (receberá via correio), 
inkan e caderneta materno-infantil. 
❈Assim que receber o Gensen referente ao ano 
2008 entregue uma cópia na creche ou na Divisão 
de Assistência Infantil. 

＜Informações: Divisão de Assistência Infantil＞ 
059-382-7606  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

Cadastro de candidatos para Funcionário 
Temporário da Prefeitura  
（臨時職員の登録者を募集します） 

 
 
 
 

 Estamos realizando cadastro de candidatos a 
funcionário temporário para o cargo de auxiliar 
administrativo. Os interessados devem comparecer 
na Divisão do Pessoal com o currículo (com foto). 
 Surgindo vagas, serão contratados sendo 
analisadas as condições de contratação e experiência 
dos candidatos. 

＜Informações: Divisão do Pessoal＞ 
059-382-9037  jinji@city.suzuka.lg.jp 

Encontro sobre ajuda a estrangeiros   
vítimas de catástofes naturais 

（災害時の外国人被災者支援について考える研修会） 

 
 

   
 Mais de 50 mil estrangeiros residem 
na Província de Mie. Muitos nunca 
experimentaram um terremoto e 
também não dominam a língua 
japonesa. O que fazer na ocorrência de 
um grande terremoto?  

 Vamos realizar o encontro para que maior número 
de estrangeiros possam receber suporte em caso de 
catástrofes. Participe e veja o que você pode fazer. 
Data: 16/nov (dom) das 13:00 às 16:00 (será 
realizado em 4 etapas sendo os demais nos dias 
14/dez, 25/jan e 8/fev) 
Local: Mie Kenmin Koryu Center, Sala de Reuniões 
A e B (Tsu Shi Hadokoro Cho 700, UST Tsu 3F, ao 
lado da estação Tsu) 
Conteúdo: Como apoiar os residentes estrangeiros 
nos casos de catástrofes naturais. 
Para: Voluntários para atuar como intérprete em 
casos de catástrofes naturais; pessoas interessadas 
em prestar auxílio aos estrangeiros quando houver 
uma catástrofe, e que saibam se comunicar em 
japonês e outra língua estrangeira (qualquer 
nacionalidade / idioma). 
Vagas: 40 
Inscrições: até 10/nov, por e-mail à MIEF 
( mief@mief.or.jp). Informe nome, endereço e 
telefone para contato. 
Promoção: Província de Mie 
Realização: MIEF - Fundação de Intercâmbio 
Internacional de Mie 
Informações: MIEF 059-223-5006 mief@mief.or.jp

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicado especial de Pensão   
（「年金特別便」の確認・回答を） 

 
 

   
A Agência de Seguro Social está encaminhando a 

todos os contribuintes e pensionistas o 「Nenkin 
Tokubetsu Bin 」 com o registro e histórico da 
contribuição da Pensão Nacional. Ao receber, confira, 
responda e encaminhe de volta, mesmo que todos os 
dados estejam corretos. 
Informações: Linha direta Nenkin Tokubetsu Bin 
            0570-058-555  
            IP/PHS 03-6700-1144 
Informações gerais: Nenkin Dial 
            0570-05-1165 
❈ Não há intérpretes. 
❈ Não solicitamos operações no ATM (caixa 
eletrônico) referente ao Nenkin Tokubetsu Bin. 

Evento para Pais e Filhos em Suzuka 2008 
(子育て交流広場 in 鈴鹿 2008) 

 
 
 
 
 

 O dia 20/nov foi decretado pela ONU 
como Dia Universal da Criança. O mês 
de novembro é também o mês da 
Campanha contra o Abuso Infantil. O 
evento será realizado pelo Município de 
Suzuka e Província de Mie para apoiar 
os pais na criação dos filhos. 
Data: 2/nov (dom) das 13:00 às 16:00 
Local: Hunter, na praça central do primeiro andar 
Conteúdo: Informações prestadas pelo Município e 
Província sobre a criação dos filhos; espaço para 
tirar dúvidas com parteiras profissionais e 
nutricionistas; Hospital de Brinquedos e diversas 
atividades para pais e filhos. 
Promoção: NPO Sora Tobu Swimmy de Suzuka 

090-1415-3749   http://www.munieru.com/swimmy/

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

❷



Taxa: gratuito 
Inscrições: até 5/nov (qua) por telefone ou e-mail. 
Informe código postal, endereço, nome e no. telefone 
para contato.. 

✓ Verifique as indicações na 
embalagem do alimento antes de 
comprar; 
✓Lave as mãos antes de preparar o 
alimento e antes de comer; 
✓Procure consumir o alimento logo 
após o preparo. 

Informações da Província de Mie

＜Informações: Kenritsu Suzuka Seishonen Center＞ 
059-378-9811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aventuras no Inverno 
（ウィンターアドベンチャー） 

 
 
  

 Teremos atividades no acampamento 
como observação da mata no inverno, 
trabalhos manuais, preparo de refeição 
ao ar livre, candle service, etc. 
Para: crianças de 10 a 14 anos de idade 
Local: 22/nov (sáb) a 23/nov (dom) (2 dias e 1 noite) 
Local: Suzuka Seishonen Center e arredores 
Taxa: ￥4,000 
Vagas: 36 (excedendo o número de inscritos será 
feito sorteio) 
Inscrição: até 7/nov (sex), no Suzuka Seishonen 
Center 

Concerto＆Bazar＆Leilão 
（ジョイントコンサート＆バザー＆オークション） 

 

      
Data: 9/nov (dom) das 10:00 às 14:00. 
Local: Praça em frente ao Gefree Suzuka 
Conteúdo: Concerto, bazar do Yada Hoikuen 
(creche) e Leilão promovido pela Associação das 
Lojas de Kambe Hon Machi. 
Informações: Yada Hoikuen  

059-382-0916 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

Novembro é mês de campanha para a segurança e 
confiabilidade dos alimentos 

Seminário: Vamos conhecer a China! 
(国際理解セミナー 中国を知ろう！） 

 
 
 
 
 

 A China, que neste ano sediou a 
Olimpíada e Paralimpíada é um país em 
rápida ascenção. Neste seminário será 
abordado assuntos ligados à economia, 
cultura e aspectos sociais da China. 

 Haverá também apresentação de Biwa, 
instrumento musical de cordas.  
Data: 9/nov (dom) das 10:00 às 11:30 
Local: SIFA (3º. Andar do prédio da Estação 
Kintetsu Suzuka Shi) 
Palestrantes: Sr. Kokuhei e Sr. Shuui (alunos da 
Universidade de Mie) 
Vagas: 30 (por ordem de inscrição) ➚ 

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

 
Simpósio 2008 em Suzuka 

Os rumos da Convivência Multicultural 
（外国人とのパートナーシップを考えるシンポジウム 2008in 鈴鹿） 

 
 
 

A NPO Aidensha irá realizar o segundo Simpósio 
para discutir os rumos da convivência multicultural. 
Dessa vez, será discutido a dificuldade na obtenção 

de carteira de motorista por estrangeiros e a 
formação de comunidades estrangeiras. 
Data: 15/nov (sáb) 13:30 às 16:30 
Local: Salão Cultural de Suzuka Satsuki Plaza 
Conteúdo: Exposição dos problemas e troca de 
opiniões 
Vagas: 150  
Taxa: ￥500  
Inscrições: na Aidensha, por telefone  
ou e-mail. Informe código postal, endereço, nome e 
no. telefone para contato. 
Promoção: NPO Aidensha  

059-3532-9911 aiden@comet.ocn.ne.jp 

＜Informações: Divisão Regional＞ 
059-382-8695  chiiki@city.suzuka.lg.jp 

❸

32º. Passeio Ciclístico de Suzuka 
(第 32 回鈴鹿エコ・サイクリング大会） 

 
 
 
 
   

Data: 9/nov (dom) a partir das 8:00 
Caso chova será transferido para o 
dia 16/11 

Local: Estacionamento lado leste da Prefeitura 
Promoção: Associação de Ciclismo de Suzuka  
Percurso A (45km): Estacionamento leste➝Kambe 
Chugakko➝Rod 306➝Estação Kameyama➝Rod 
1➝Ponte Reikoku➝Hospital Kaisei. 
Percurso B (20km): Estacionamento Leste➝Nishijo 
Hoikusho➝Bosai Center➝Hospital Kaisei. 
❈Iremos colher batata-doce próximo ao Hospital 
Kaisei após o almoço. 
Taxa: ￥1,800 (menos de 12 anos de idade ￥1,000)
(Incluso almoço, batata-doce e seguro de acidentes) 
Inscrição: até 4/nov (ter), no Mori Circle (Kofu 
Cho2271-1 059-378-9211), Tsujioka Circle (Naka 
Asahi ga Oka, 2-7-40 059-386-6035), Rin Rin Ken 
San (Mikkaichi Minami 1-5-22 059-367-3191), ou 
na Divisão de Esportes 

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

＜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 1,8,15,22  18:00~19:30 

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

Escritório
059-383-0724 4,11,18,25  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 
5,12,19,26  19:30~21:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 10,17  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  

30/jan (sex), 13/fev (sex)  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  

19/jan (seg), 2/fev (seg), 16/fev (seg), 2/mar (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 este ano fiscal (Abr/2008 a 

Mar/2009). 

Câncer de cólo de útero 
acima de 20 anos  

 shikyu gan  

19/jan (seg), 30/jan (sex), 2/fev (seg), 13/fev(sex), 2/mar (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 Estômago 
(Bário) 

 acima de 40 anos 

5/dez (sex)  9:00~11:00 Hoken Center 40 ¥ 1.000 
※ 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 Estômago 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/nov a 1/dez.  
☆ 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 

 

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 no início de 
dezembro. 

☆ 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) 

Sakuranbo 
Gratuito 


