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WAI WAI HARU MATSURI“Suzuka no Wa” 
 Convidamos a todos para participar do Wai Wai Haru Matsuri – Roda de Suzuka. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№45 

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 

 
  

No dia 21/nov, foi registrado ocorrência de sequestro de meninas em Suzuka. 
Converse com os seus filhos sobre os cuidados que devem ser tomados.   
Vamos juntos proteger as nossas crianças e fazer desta uma cidade segura. 
 Oriente a criança a nunca ir junto com um estranho; 
 A comunidade deve se unir para proteger as crianças; 
 O cumprimento (aisatsu) do dia‐a‐dia irá ligar a criança à comunidade; 
 Esteja sempre atento com as crianças. Os crimes podem ocorrer a qualquer instante; 
 Ao ver uma pessoa com atitude estranha ou uma criança em situação de risco  ligue  imediatamente para a 
polícia, escola ou Secretaria de Educação.  

＜Informações: Divisão de Supervisão dos Jovens  059-382-9055   seshonen@city.suzuka.lg.jp＞ 

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.268 
peruanos……………..….......   1.702 
chineses …... …………..........1.077
norte e sul coreanos ………... 697 
filipinos…………………….... ..534 
outros ……………......………1.206 
(segundo dados de novembro 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⇒⇒ 8 de janeiro de 2009 (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 

Curso de Culinária 
Misoshiru e comida coreana  

Data: 22/fev (dom) das 9:00 às 11:30 
Local: Salão Cultural de Suzuka 
Conteúdo: misoshiru e comida coreana 
❈  O misoshiru será 
servido também para as 
pessoas presentes no 
Matsuri (cerca de 400 
porções). 
Taxa: gratuita 
Vagas: 20(por ordem de inscrição) 
Inscrições: na SIFA, até 10/fev(ter), por 
telefone ou e-mail. 
❈  Poderá haver alterações na 
programação. 

Exposição de fotos   
“Meus primeiros dias no Japão”  

 Mande-nos fotos de ocasiões de que você guarda boas 
lembranças, tiradas logo após a sua chegada ao Japão, 
anexando um breve comentário sobre a foto. 
Ex: fotos com família e amigos, locais de que guarda 
boas lembranças, etc. 
Inscrição: até 10/fev (ter), por e-mail ou correio à SIFA - 
〒513-0801 Kambe 1-1-1 Kintetsu Suzuka Shi Eki 
Bldg 3F. Para enviar por e-mail anote no campo
“assunto”o título para a foto. 
❈ O conteúdo da foto será de inteira responsabilidade 
de quem enviá-las. 
❈ Após o evento devolveremos as 
fotos encaminhadas via correio. 



          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 Aluguel 

Heights Asahi ga Oka, 
Naka Asahi ga Oka 4 

Média com 
5 andares 1 ￥16,000 ~

￥35,200 
Takaoka Yamamori no 

Sato, Takaokadai 4 
Média com 
3 andares 1 ￥20,000 ~

￥34,400 
Shiokaze no Machi 

Isoyama 
Higashi Isoyama 2 

Média com 
4 andares 1 ￥24,400 ~

￥53,700 
 
☀ São os apartamentos vagos até 10/dez/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; não é membro da 
Yakuza; está com o pagamento dos impostos 
municipais em dia e possui rendimento abaixo do 
limite estipulado pela Lei de Moradia Pública. 
 

Inscrição 
 De 5/jan (seg) a 19/jan (seg) (das 8:30 às 17:15, 
exceto sábados, domingos e feriados), preencha o 
formulário disponibilizado na Divisão de Habitação 
(a partir de 5/jan), anexe os documentos necessários 
e entregue diretamente na Divisão de Habitação. 
 
Forma de escolha: por sorteio, no início de março. 
Entrada no apartamento: previsto para final de março 
de 2009. 
❈  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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião explicativa sobre Crédito Educativo 
（就学資金貸付説明会を開催します） 

 

  

  
Para: Família composta somente por mãe e filho(s), 
e que o(s) filho(s) esteja cursando ou está para 
ingressar no colegial (kōkō), universidade (daigaku) 
ou escola profissionalizante (senshu gakko). 
Data: 1/fev (dom), a partir das 11:00. 
Local: Sala de Reuniões no. 1205,  

no 12º. andar da Prefeitura. 
Veja no quadro abaixo o valor máximo do  
crédito mensal, conforme o curso:  
 
 Público Particular 
colégio  ￥18,000 ￥30,000 
escola de especialização 
do ensino médio ￥21,000 ￥32,000 

universidade de curta 
duração ￥45,000 ￥53,000 

universidade ￥45,000 ￥54,000 
escola profissionalizante ￥18,000 ￥30,000  
Juro de empréstimo: 0% 
Período de empréstimo: enquanto estiver cursando 
Período para devolução: 10 anos, a partir do 6º. mês 
após conclusão do curso. 

 

Clínicas veterinárias abertas   
no feriado de ano novo 
（お正月に開いている動物病院） 

 
 
    
☆ 1/jan/2009 (qui) 

Nanohana Dobutsu Byoin 
(Kameyama Shi Nomura 4-1-2 0595-84-3478)
Yuukari Dobutsu Byoin 
(Dohaku 4-9-19 059-375-2010 

☆ 2/jan/2009 (sex) 
Kaige Dobutsu Byoin 
(Nomachi Nishi 2-2-6 059-388-4010) 
Kobayashi Dobutsu Byoin 
(Nishijo 4-21 059-382-8483) 

☆ 3/jan/2009 (sáb) 
Tanaka Juika Iin 
(Takatsuka Cho 1451-592 059-379-1222) 
Bell Pet Clinic (dentro do Bell City Suzuka) 
(Shono Hayama 4-1-2 059-370-2788) 

❈ Horário de atendimento: 10:00~12:00 

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

❷

Seu Registro de Estrangeiro está correto? 
（外国人登録を正しくしていますか） 

 

 
 No Registro de Estrangeiro (Gaikokujin Toroku) 
consta dados como endereço, nome, data de 
nascimento, sexo, relação com o titular da família, 
etc. O mesmo serve de base para vários serviços 
prestados pelo Município, como Seguro Nacional de 
Saúde, Subsídio Infantil, etc. 
 Para que possa se beneficiar com esses 
serviços é necessário que mantenha os 
dados do registro como endereço sempre 
atualizados. 
  

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

A prefeitura estará fechada de  
27 de dezembro(sáb) a 4 de janeiro(dom) 



São os alimentos que ajudam a melhorar o 
funcionamento do organismo, regulando o sistema 
digestivo, evitando o aumento da pressão sanguínea, 
etc. 
Esses alimentos possuem a marca dos 

alimentos especiais para a saúde 
(TOKUHO), e foram analisados e 
reconhecidos pelo governo. 
 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival de Ano Novo do Corpo de Bombeiros 
（消防出初式） 

 

 

 

 
 Serão realizados simulações de 
treinamento de combate ao incêndio e 
emergência, e demonstração de 
lançamento de água.  
No início do Festival haverá o desfile 

do Clube dos Bombeiros Mirins. 
 Convide os amigos e familiares e venham 
prestigiar! 
Data: 10/jan/2009 a partir das 10:00 
Local: Escola de Treinamento de Bombeiros de Mie 

(Ishiyakushi 452) 
❈ Caso chova haverá somente a cerimônia na área 
de treinamento dentro da escola. 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

O que é o TOKUHO (Alimentos especiais para a saúde)? 
Livros em português na Biblioteca Municipal 

(ポルトガル語の本が図書館にあります） 
 
 
 
 
 

 A Biblioteca Municipal recebeu da Embaixada do 
Brasil doação de 58 livros em português. 

 Você poderá emprestar esses livros. 
Para isso, basta cadastrar-se. 
Traga seu Gaijin Toroku, Carteira de 

Motorista ou cartão do Seguro de 
Saúde para se cadastrar. 

 

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

❈ Dispomos de poucas vagas de estacionamento. 
Combine com os amigos e venham juntos. 
❈ No dia 10 será disparado o alarme do Corpo de 
Bombeiros às 8:00. Não se assuste, pois não se trata 
de incêndio. 

❸

＜Informações: Divisão de Assuntos Gerais– Central de Corpo de Bombeiros＞

059-382-9162   shobosomu@city.suzuka.lg.jp 

Curso de Culinária na Universidade 
Internacional de Suzuka 
（国際料理教室＆外国のお話） 

 

 
 
   

Data: 30/jan (sex) das 6:00 às 8:00 
Local: Centro Social Chisato ga Oka (previsão) 
Conteúdo: Aprenda a preparar vários pratos do 
países de origem dos estudantes estrangeiros. Após 
o curso, um delicioso bate-papo com os estudantes. 
Professores: Prof. Ananda Kumara e estudantes 
estrangeiros. 
Vagas: 20 
Taxa: ￥1,500 
Inscrições: Até 16/jan,  

junto à Universidade 

＜Informações: Universidade Internacional de Suzuka – 
Centro Internacional＞  

059-372-3944  koukai@suzuka-iu.ac.jp 

Aberta 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 das crianças nas condições 

abaixo: 
 Os pais ou responsáveis se ausentam de casa 

durante o dia por motivo de trabalho ou outro 
motivo; 

 Crianças que cursam o ensino primário (até 10 
anos de idade); 

 O horário do Jido Club é após as aulas até em 
torno das 18:00. 

❈Alguns Jidou Clubs já podem ter encerrado as 
inscrições. Entre em contato com a Divisão de 
Assistência Infantil ou diretamente com os clubs.

Novos brinquedos no Ishigakiike Kouen 
(石垣池公園遊具が増えました） 

 
 
 
 
 

 Foram instalados novos 
brinquedos no espaço ao lado 
sul do campo de beisebol do 
Parque Ishigakiike 
 Traga as crianças e se 
divirtam! 
❈ Foi utilizado  fundos da  
loteria (takara kuji) para Instalação desses 
brinquedos. 

＜Informações: Divisão de Gerenciamento da Área Urbana＞
059-382-9025   shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp 

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



Tome os seguintes cuidados para   
não contrair uma gripe ou resfriado 

 Lave sempre as mãos e faça gargarejo; 
 Durma bem; 
 Leve uma vida saudável. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Tipo de Curso Contato Dia/aulas 
AIUEO Ensinamos desde o básico, conforme o nível do aluno Escritório 090-9177-2871 10,17,24,31  18:00~19:30 

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

Escritório 
059-383-0724 6,13,20,27  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 
7,14,21,28  19:30~21:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 5,19,26  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 

9 de março (seg) 
9：00～11：00 

Hoken Center  100 
Radiografia  ￥200 

Exame de catarro  ￥600 
A partir de 

29 de janeiro (qui) 
※ 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 

3 de março (ter) 
9：00～11：00 

Hoken Center  40  ￥1,000 
A partir de 

29 de janeiro (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. 

 

❹

Taxa 
AIUEO 

￥3,000 (12 aulas) 
SIFA 

￥300 (1 aula) 
Curso de Japonês 

Sakurajima 
￥1,000 (4 aulas) 

Sakuranbo 
Gratuito 


