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Procuram‐se voluntários para o“WAI WAI HARU MATSURI”  
  Em  Suzuka,  residem  mais  de  10  mil  estrangeiros.  Você  tem  muitos  amigos  e  conhecidos  japoneses? 
Certamente ainda sente haver uma barreira em relação aos japoneses. 
  Levando  isso  em  conta,  estamos  programando  uma  festa  de  integração,  onde  todos  possam  se  divertir 
juntos,  independente  da  nacionalidade.  Para  que  a  festa  seja  um  sucesso,  dependemos  da  participação  de 
voluntários para nos auxiliar.   

Wai Wai Haru Matsuri – Suzuka no Wa (Roda de Suzuka) 
Data: 22/fevereiro/2009 (dom), das 10:00 às 16:00 
Local: Salão Cultural de Suzuka 
Conteúdo:  oofutomaki  (sushi),  apresentação  de  samba,  confecção  de 
maraca,  seção  para  vestir  kimono  e  roupas  típicas  de  vários  países, 
ikebana, chá chinês, café brasileiro, comida de Nepal, outros. 
Atividades dos voluntários 
Período: até 22/fev/2009 (dom) 
❈Nos reuniremos várias vezes para organizarmos o evento. 
Conteúdo: Auxílio na cozinha, cuidar de crianças, auxílio nas atividades, 
outros. 

Vagas: 30   
Qualquer dúvida, entre em contato conosco (Sifa)! 
Inscrição: na SIFA, até 24/dez (qua), por telefone ou e‐mail. 

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

 
 
 

  A Festa,  realizada no Ginásio de Esportes da Universidade,  teve  comida 
típica  de  vários  países,  apresentação  de  dança  típica  e  instrumentos 
musicais.  Além  da  oportunidade  de  estar  em  contato  com  a  cultura  de 
vários países, foi uma festa de  integração com os estudantes estrangeiros 
da Universidade. 
  Em  Suzuka,  há muitos  estudantes  vindos  dos  países  asiáticos  e  outros 
países.  Participe  desses  eventos,  conversando  com  pessoas  de  cultura 
totalmente diferentes. É uma oportunidade de fazer novas descobertas!   
 

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

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.274 
peruanos……………..….......   1.697 
chineses …... …………..........1.088
norte e sul coreanos ………... 697 
filipinos…………………….... ..530 
outros ……………......………1.205 

(segundo dados de outubro 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 dezembro 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 à Divisão de Consulta Pública ) 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))≫≫  

059-338822--99005588    sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..llgg..jjpp 



Faça o Cadastro do grupo no Site de 
Divulgação de Atividades de Suzuka 

（鈴鹿市民活動情報サイトの登録団体を募集しています） 
 
 
 
 
 
 

Em maio de 2006 foi criado o site de 
Divulgação de Grupos de Atividades de 
Suzuka, com o objetivo de dinamizar 
as atividades dos grupos. 
Nesse site está disponível as 

informações de vários grupos, e o 
grupo cadastrado poderá divulgar as 
atividades e evento através do site. 

 No momento, são 85 grupos cadastrados. Porém, 
espera-se que o número aumente ainda mais, para 
que seja possível maior troca de informações. 
 Mesmo não sendo pessoa jurídica, todos os grupos 
que mantém atividades sem fins lucrativos e de 
utilidade pública poderão se cadastrar no site. 
 Inscrições ou maiores informações, procure a 
Divisão Regional. 
Suzuka Shimin Katsudo Joho Site: 
http://genki365.net/gnks02/pub/index.php 
Informações: Divisão Regional 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pessoas com mais de 60 anos ainda podem 
contribuir com a Pensão Nacional 

（60 歳以降も国民年金保険料を納めることができます） 

 

 

 

 Pessoas de 20 a 59 anos de idade devem estar 
inscritas no Sistema de Pensão Nacional.  
Porém, quem não tiver contribuído o 

período integral (25~40 anos)(e não é inscrito 
no Kosei Nenkin - Seguro de Pensão dos 
Assalariados), podem fazê-lo até os 65 anos 
de idade, contribuindo com o valor em débito 
(no máximo referente período de até 40 anos). 

 A contribuição poderá ser feita somente até os 65 
aos de idade, mas há algumas exceções, podendo 
contribuir mesmo tendo mais de 65 anos (máximo 
até 70 anos).  
Maiores informações:Tsu Shakai Hoken Jimusho 
Kokumin Nenkin Ka 059-228-9188 
 

 

Coleta de lixo – final e início do ano 
（年末年始のゴミ収集一覧） 

 
 
    

Tipo de Lixo  Dia de Coleta 
no bairro 

2008 
Até 

2009 
A partir de 

Queimável 

Segunda e 
Quinta 29/dez（seg） 5/jan（seg）

Terça e Sexta 30/dez（ter） 6/jan（ter）

Plástico 

Segunda 22/dez（seg） 5/jan（seg）

Terça 23/dez（ter） 6/jan（ter）

Quinta 25/dez（qui） 8/jan（qui）

Sexta 26/dez（sex） 9/jan（sex）

Não Queimável

 Conforme  
Calendário 

Conforme 
CalendárioReciclável Ａ

Reciclável Ｂ 5/jan（seg）
 
❈ Não deixe o lixo nos postos de coleta nos dias em 
que não houver recolhimento. Além da poluição 
visual, poderá atrair animais como gatos e corvos 
(karasu) que irão revirar o lixo. 
 
Coleta de lixo de grande porte 
Agendamento por telefone para recolhimento: 
Final de ano: até o dia 26/dez (sex) 
Início do ano: a partir de 5/jan/2009 (seg) 
Hora: das 8:30 às 17:15, de segunda a sexta (exceto 
feriados) 
❈ Procure agendar o recolhimento com 
antecedênica, pois no final do ano há 
grande procura pelo serviço. 
❈ A data de recolhimento poderá ser 
agendado pelo Centro para janeiro/2009. 

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

❷

Carteira de Motorista terá chip de   
circuito integrado 

（IC カード運転免許証の導入についてお知らせします） 

 

 
 As carteiras de motorista emitidos pela 
Província de Mie a partir de 
4/janeiro/2009 será do tipo IC Card – 
circuito integrado. 
A nova carteira, por ser difícil de ser 

falsificada evitará o uso ilegal do mesmo.
 Os dados da Carteira serão registrados no chip, 
sendo necessário senha de 8 dígitos para fazer a 
leitura do mesmo.  
❈Com a mudança, a taxa de emissão da Carteira de 
Motorista sofrerá acréscimo de ￥450. 
Maiores informações: 
Mie Ken Unten Menkyo Center 059-229-1212 
Suzuka Keisatsu Sho 059-380-0110 
❈Serão prestadas somente informações gerais 
referente à introdução do novo cartão. 

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



No caso de verduras, quando cultivadas em locais 
onde não foram utilizado fertilizantes e produtos 
agrícolas químicos por mais de 2 anos, antes de 
plantar a semente, possuem a indicação “orgânica”.
A indicação é reconhecida somente para aqueles 

que passarem nos exames das instituições de 
reconhecimento, que possuem a permissão do 
Ministro da Agricultura, Floresta e Pesca. 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planetário – Programação de Inverno 
（プラネタリウム冬番組） 

 

 

 

Programação Comum: de 20/dez (sáb) à 15/mar 
(dom), a partir das 10:30, 13:30 e 15:00. 
Conteúdo:  
☆ Estrela de Isis – A estrela Sirius é a estrela 
mais brilhantes no céu durante o inverno. Há 
muitas lendas envolvendo essa estrela, sendo a 
mais conhecida, a lenda egípcia transmitida até os 
dias de hoje, de que o poder do amor entre o Rei 
Osiris e a Rainha Isis sejam responsáveis pela 
cheia do Rio Nilo.  
☆Constelações de Inverno – Orion, Gêmeos, Cão 
Maior, Touro, outros. 
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 
 
Programação Educativa: 24/dez (qua) a 13/mar 
(sex) 
Conteúdo: Movimento do Sol, Lua e Estrelas. 
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 
❈ A programação educativa é 
somente para inscrições de 
grupos. 
❈De 17/dez (qua) a 19/dez (sex) e 
de 27/dez (sáb) a 4/jan (dom) o 
planetário estará fechado. 
 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

O que é a verdura orgânica? 

Andar panorâmico da Prefeitura estará aberto 
ao público no feriado de Ano Novo 

(年始年末の展望ロビーの解放についてお知らせします） 
 
 
 
 
 

 Do andar panorâmico da 
prefeitura, situado no 15º. andar, é 
possível avistar boa parte da 
cidade. O local ficará aberto ao 
público no feriado de Ano Novo. 
Fechado: 29/dez (seg) a 31/dez (qua) 
Aberto: 1/jan/2009 (qui) das 6:30 às 17:00 
       2/jan (sex) a 4/jan (dom) das 10:00 às 17:00 
❈No dia 1/jan o local poderá ficar congestionado. 
 

＜Informações: Divisão de Custódia de Propriedades e Edifícios Públicos＞
059-382-9009  kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp 

Encontro de Natal 
（クリスマスおはなし会） 

 
 
 
 Traga seus filhos para assistir à leitura de lindas 
estórias infantis de inverno. 
Para: crianças até 8 anos de idade 
Data: 20/dez (sáb), das 14:00 às 15:00 
Local: Sala de Reuniões e Sala Audio  
Visual da Biblioteca Municipal 
Vagas: 100 
Taxa: gratuita 
❈Inscrições no local, no dia do evento. 

＜Informações: Biblioteca Municipal＞ 
059-382-0347  toshokan@city.suzuka.lg.jp 

❸

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

Vamos observar os insetos que se abrigam 
entre as folhas caídas 
（「落ち葉の中の昆虫」観察会） 

 
 
  

Data: 20/dez (sáb),  
das 9:30 às 11:30 (mesmo com chuva) 

Local: Museu Arqueológico de Suzuka 
Conteúdo: Encontrar e examinar no 
microscópio os diversos insetos que se 
abrigam entre as folhas caídas.  
Vagas: 24 (haverá sorteio se o número de inscritos 
ultrapassar o número de vagas) 
Taxa: gratuita 
Inscrição: Até 15/dez (seg), por telefone ou e-mail à 
Divisão de Política Ambiental. Informe nome, 
endereço, no. de telefone e total de participantes. 
❈ Encaminharemos posteriormente os detalhes 
referente o evento. 

＜Informações: Divisão de Política Ambiental＞ 
059-382-7954  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

Levar pessoalmente até os Centros de 
Processamento 
Caso seja necessário se livrar do lixo nos dias em 

que não há recolhimento, leve pessoalmente aos 
Centros de Processamento. 
 Após o dia 24/dez (qua) os Centros costumam 
congestionar, gerando tempo de espera de até 1 
hora.  

Feriado da Prefeitura no final e início do ano 
(市役所の年末年始の予定） 

 
 
 
 
 

 Próximo ao final de ano e logo após o feriado os 
balcões de atendimento da Prefeitura costumam 
congestionar. Procure comparecer com antecedência 
para  
☆A Prefeitura fechará de 27/dez (sáb) a 4/jan/2009 
(dom).

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



Entenda os itens especificados no holerite 
 A empresa entrega aos funcionários o holerite antes do pagamento do salário. Nele consta os 
detalhes do seu salário e descontos. Veja abaixo os principais itens do holerite. 
基
き

本 給
ほんきゅう

 Kihon Kyu  Salário base (mensal ou por hora) calculado mensalmente 
残業手当
ざんぎょうてあて

 Zangyo Teate  Pago quando as horas de trabalho ultrapassam o total de horas normais determinado pela empresa. 
通勤
つうきん

手当
て あ て

 Tsuukin Teate Auxílio transporte (de casa para o local de trabalho e vice-versa) 
健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

 Kenko Hokenryo Seguro de Saúde, A taxa é calculada sobre a média salarial de 3 meses. O empregador arca com a 
metade. 

厚生
こうせい

年金
ねんきん

 Kosei Nenkin Seguro de Pensão dos Assalariados, A taxa é calculada sobre o valor da média salarial. O empregador 
arca com a metade 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

 Kaigo Hoken Seguro de Assistência. Devem se inscrever todas as pessoas acima de 40 anos de idade. 
雇用
こ よ う

保険
ほ け ん

 Koyo Hoken  Seguro Desemprego. Receberá o subsídio ao ser demitido ou pedir demissão. 
(源泉
げんせん

)所得税
しょとくぜい

 Shotokuzei Imposto de Renda. Calculado sobre o salário do mês. No final do ano é feito cálculo do valor anual, 
sendo ajustado no salário de dezembro. 

❈Para maiores informações, consulte o encarregado da empresa. Referente ao Seguro de Saúde e Seguro de Pensão dos Assalariados 
poderá consultar também no Tsu Shakai Hoken Jimusho e referente ao Imposto de Renda, no Suzuka Zeimusho. 

❈Quem é inscrito no Seguro Nacional de Saúde deve pagar a taxa à parte, pois não é deduzido no salário.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1,8,15,22  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 
Estômago 
(Bário) 

Pessoas com mais 
de 40 anos 

3 de fevereiro (ter) 
9：00～11：00 

Hoken Center  40  ￥1,000 
A partir de 

24 de dezembro (qua) 
※ 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. 

 

❹

Taxa 
AIUEO 

￥3,000 (12 aulas) 
SIFA 

￥300 (1 aula) 
Curso de Japonês 

Sakurajima 
￥1,000 (4 aulas) 

Sakuranbo 
Gratuito 


