
Edição e Publicação 
Suzuka Kokusai Koryu Kyokai - SIFA 
Associação de Amizade Internacional de Suzuka 

〒513-0801 Suzuka Shi Kambe 1-1-1 
Ｔｅｌ 059-383-0724  Ｆａｘ 059-383-0639 
http://www.sifa.suzuka.mie.jp  e-mail:sifa@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre o Kakutei Shinkoku 
Declaração Individual do Imposto de Renda 

 A Declaração Individual do Imposto de Renda (Kakutei Shinkoku) é feito para calcular o valor exato do 
imposto sobre o rendimento anual (1/jan a 31/dez), fazendo-se o ajuste do valor que normalmente é 
descontado diretamente no salário mensal. 

★ Quem precisa declarar 
  ✓pessoa autônoma, empregador; 
  ✓pessoa que recebeu salário de mais de 2 empresas e a empresa não realizou ajuste 

tributário no final de ano (Nenmatsu Chosei). 
★ Quem poderá ter direito à restituição 
  ✓pessoa que deixou o emprego durante o ano e não voltou a trabalhar (e não realizou 

Nenmatsu Chosei); 
  ✓assalariado com direito à dedução sobre despesas médicas ou empréstimo para 

financiamento imobiliário (e não realizou o Nenmatsu Chosei). 
Data: 12/fev (qui) a 16/mar (seg), das 9:00 às 17:00 
Local: Aeon Hall – 2º. andar do Bell City 
❈Durante o período acima não será possível fazer a declaração no Posto da Receita Federal de Suzuka. 
❈Não dispomos de intérpretes. Venha acompanhado por uma pessoa que saiba falar japonês. 

＜Informações: Posto da Receita Federal de Suzuka (Suzuka Zeimusho)  059-382-0351＞ 

 
 
 
 
                             №46 

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 

Wai Wai Haru Matsuri    “Suzuka no Wa” 
Uma festa para japoneses e estrangeiros! Vamos juntos dançar, comer, beber e nos divertir! 

Data: 22 de fevereiro (dom) das 10:00 às 16:00 
Local: Salão Cultural de Suzuka (atrás do Denny's) – Satsuki Plaza 
Conteúdo: Oofutomakizushi, samba, ikebana, yukata e kimono, roupas 
típicas de vários países, chá chinês, café brasileiro, brincadeiras da 
Inglaterra, misoshiru, show de mágica, sorteio de brindes, etc. 
Taxa: gratuita 
Estamos arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar as pessoas 

em situação precária por causa da crise econômica. Por favor, colabore 
trazendo um ou mais itens. Contamos com a sua ajuda! 
 

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

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.246 
peruanos……………..….......   1.692 
chineses …... …………..........1.087
norte e sul coreanos ………... 697 
filipinos…………………….... ..536 
outros ……………......………1.207 
(segundo dados de dezembro 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⇒⇒ 12/fevereiro/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 a Divisão de Consulta Pública ) 
≪≪IInnffoorrmmaaççõõeess  ::  SSUUZZUUKKAA  SSHHII  SSHHIIMMIINN  TTAAIIWWAA  KKAA  ((  DDiivviissããoo  ddee  CCoonnssuullttaa  PPúúbblliiccaa  ))≫≫

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

0



Programa de apoio às mães de famílias   
beneficiadas com o auxílio para   

menores dependentes 
（母子家庭の就業支援を行っています） 

 
 

   
 A Divisão de Assistência Infantil oferece orientação 
às mães de famílias que recebem o auxílio para 
menores dependentes e que queiram trabalhar, 
elaborando um programa de apoio para 
cada interessada. 
 Haverá também assistência para a 
interessada procurar emprego, em 
conjunto com a Hello Work. 
Para: mães de famílias que recebem 
auxílio para menores dependentes. 

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

Aberto vagas para funcionário contratado da 
Prefeitura – ano fiscal 2009 

（平成 21 年度採用市嘱託職員を募集します） 
 
 
 
 

❈Os candidatos não devem estar enquadrados nos 
itens de desqualificação do Artigo 16 da Lei de 
Funcionalismo Público Regional. 
❈Os estrangeiros devem possuir visto permanente 
ou visto permanente especial. 
❈A prova e a entrevista serão em japonês. 
Prova escrita 
Data: 7/fev (sáb), a partir das 9:00 
Local: Sala de reuniões no 12º. andar da Prefeitura 
Entrevista 
Para os que forem aprovados na prova escrita. Junto 
ao comunicado de aprovação da prova escrita será 
informado a data e local da entrevista. 
Inscrição: até 2/fev (seg) (das 8:00 às 17:15, exceto 
sábado e domingo). Entregue o formulário de 
inscrição diretamente na Divisão de Pessoal. 
 O formulário (Shokuin Saiyo Shiken 
Moshikomisho) está disponível na Divisão do 
Pessoal e também no site da Prefeitura: 
 http://www.city.suzuka.lg.jp/topics/datas/799_002.pdf 

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

Parte da coleta e recebimento de lixo na 
usina de incineração ficará paralisada 

（清掃センターへの破砕の必要なごみの搬入を停止します） 

 
 

   
 Nos dias 6/fev (sex) a 7/fev (sáb) haverá 
manutenção nas máquinas de trituramento. Nesses 
dias os lixos que necessitam ser triturados (galhos 
com mais de 50 cm, móveis, madeira, tatami, etc) 
não serão recebidos pelo Centro de Limpeza do 
Município. 
 No dia 6/fev (sex) lixos incineráveis de grande porte 
que necessitem ser triturados, como móveis de 
madeira e tatami não serão coletados nas 
residências. 
❈ Separe corretamente o lixo e leve nos postos de 
coleta nos dias pré-determinados. 

＜Informações: Usina Municipal de Incineração de Lixo＞ 
059-372-1646  seiso@city.suzuka.lg.jp 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso para operador de empilhadeira 
(フォークリフトの運転技能講座) 

 
 
 
 
 

Curso com duração de 31 horas 
Para: pessoas com carteira de habilitação japonesa 
Curso teórico: 6/mar (sex) 
Curso prático: 
Turma I – 8/mar (dom), 14/mar (sáb), 15/mar (dom)
Turma II – 10/mar (ter) a 12/mar (qui) 
Turma III – 17/mar (ter) a 19/mar (qui) 
Vagas: 30, cada turma 
Taxa: ¥21,400 
Curso com duração de 11 horas 
Para: pessoas com carteira de 
habilitação japonesa para veículos 
pesados especiais (Oogata Tokushu 
Unten Menkyo sho) 
Curso teórico: 6/mar (sex) 
Curso prático: 13/mar (sex) 
Vagas: 10 
Taxa: ¥7,400 
Inscrição: No Centro de Treinamento Vocacional 
Distrital de Suzuka, a partir de 2/fev (seg). As vagas 
serão preenchidas por ordem de inscrição. 
Informações: Centro de Treinamento Vocacional 
Distrital de Suzuka (Suzuka Chiiki Shokugyo 
Kunren Center) 059-387-1900 
http://www.mecha.ne.jp/~suzukatc 
❈ Se infome no Centro quais os documentos 
necessários para fazer a inscrição. 
❈O curso e o exame de conclusão serão em japonês.

 

Sistema de auxílio de despesas escolares 
（就学援助制度のご利用を） 

 
 

   
 Famílias com filho(s) 
frequentando escola de ensino 
primário ou ginasial e com 
dificuldades financeiras podem 
solicitar auxílio para pagamento 
de despesas com material e 
merenda escolar. 
 O formulário está disponível nas escolas. Preencha 
os dados necessários, anexe um documento que 
comprove a renda (Gensen, etc) e entregue à escola.
❈Esse auxílio é somente para os alunos do ensino 
público primário ou ginasial (Shogakko e 
Chugakko). 
❈Há um limite de renda estabelecido para que 
possa ter direito ao auxílio. 

＜Informações: Divisão de Educação Escolar＞ 
059-382-7618  gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 

❷



◆ 5/março (qui) 
✰10:00~11:45 doenças infantis 
✰12:45~14:45 primeiros socorros 

Local: Gefree Suzuka (Hall e sala de reuniões no.1) 
Palestrantes: médico, psicólogo, etc 
Vagas: 30 pessoas 
Taxa: gratuita 
❈O curso será ministrado em japonês 
❈O participante será cadastrado como associado do 
Family Support Center 
❈Teremos serviço de creche para criança acima de 
2 anos de idade (necessário reserva) 
Inscrições e informações: através do tel 
059-381-1171, Family Support Center de Suzuka 

○Evitar a contaminação por bactérias ➭ Lavar 
as mãos e tomar cuidado com o manuseio dos 
alimentos 
○ Evitar o aumento das bactérias ➭  Tomar 
cuidado com a forma de conservação os alimentos  
○Eliminar as bactérias ➭ Aquecer os 
alimentos até o seu centro  (75°C, 
mais de 1 minuto) 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❈Se tiver algum brinquedo que 
não queira mais, traga-nos pois as 
peças serão usadas nos consertos. 
❈Maiores informações, entre em 
contato com a Divisão de 
Processamento de Lixo. 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

3 regras para prevenir a intoxicação alimentar 

Curso para formação de Associados do 
Family Support Center 

(ファミリー・サポート・センター事業の提供会員養成講座） 
 
 
 
 
 

 O Family Support Center (Centro de Apoio à 
Família) atende o pedido de associados que querem 
receber ajuda na criação dos filhos apresentando 
associados (voluntários remunerados) que irão 
auxiliar a família ficando com as crianças, buscando 
ou levando à escola, creche ou jardim de infância. 
Será realizado o curso para a formação de 
associados que cuidarão das crianças. 
O Family Support Center é administrado pelo 

NPO Kodomo Support Suzuka (NPO de apoio às 
crianças em Suzuka). 
Para: pessoas residentes em Suzuka (não é exigido  
qualificação profissional e não há limite de idade) 
Data: 
◆ 20/fevereiro (sex) 

✰10:00~10:30 a necessidade de atividades 
assistenciais para criação dos filhos 

✰10:30~12:00 a função e regras do associado 
✰13:00~15:00 o apoio aos pais e brincadeiras 

infantis 
◆ 27/fevereiro (sex) 

✰10:00~11:30 desenvolvimento 
físico e mental das crianças 

✰11:30~12:00 sobre o cadastro 

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

 
Inglês para crianças 

（キッズえいご） 

 
 
 

Muita diversão com músicas e jogos em inglês! 
Para: crianças de 5 a 8 anos de idade 
Data: 7/mar (sáb), 14/mar (sáb), 21/mar (sáb) 
     das 10:00 às 11:00  

(recepção a partir das 9:50) 
Local: Suzuka Seshonen Center 
Vagas: 15 
Taxa: ¥1,500 (ref os 3 dias) 
Inscrição: por ordem de inscrição, a partir do dia 
5/fev (qui). Envie e-mail ou correspondência ao 
Suzuka Seshonen Center (〒513-0825 Suzuka Shi 
Sumiyoshi Cho Minami Taniguchi). Informe nome, 
endereço, sexo, idade, no. tel e nome do responsável.

＜Informações: Suzuka Seshonen Center＞ 
059-378-9811  suzukayc@mecha.ne.jp 

❸

Hospital de brinquedos 
(トイなおす－おもちゃ病院） 

 
 
 
 
   

 O “doutor de brinquedos” irá esclarecer suas 
dúvidas com relação ao conserto dos seus 
brinquedos. Quem tiver interesse, traga o brinquedo 
(com o manual de instruções). Quem não puder 
comparecer no dia poderá levar o brinquedo na 
Divisão de Processamento de Lixo, antes do dia 
22/fev. 
 Os brinquedos consertados deverão ser retirados 
posteriormente na Divisão de Processamento de 
Lixo. Os que forem consertados no dia serão 
entregues no mesmo dia. 
❈Os brinquedos consertados ficarão disponíveis na 
Divisão de Processamento de Lixo por 1 ano. Assim 
que receber o comunicado, favor buscar o brinquedo 
o quanto antes. 
Data: 22 de fevereiro (dom) das 10:00 às 15:00.  
Local: Sala Audiovisual, no 2º. Andar da Biblioteca 
Municipal. 
❈Não serão consertados: video-game, computador 
infantil, bicho de pelúcia, brinquedos de grande 
porte, moto infantil movido a eletricidade, 
instrumento musical, etc. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Tipo de Curso Contato Dia/aulas 
AIUEO Ensinamos desde o básico, conforme o nível do aluno Escritório 080-1554-3093 7,14,21  18:00~19:30 

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

Escritório
059-383-0724 3,10,17,24  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 
4,18,25  19:30~21:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 2,9,16,23  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 Pulmão 
acima de 40 anos 

9 de março (seg)  9：00～11：00 Hoken Center 100 Radiografia ￥200 
Exame de catarro ￥600 

※ 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) 

 acima de 40 anos 

3/março (ter)  9:00~11:00 Hoken Center 40 ¥ 1.000 
※ 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 . 

Câncer de mama 
（ultrassonografia） 

mulheres acima de 20 anos  
 nyu gan tyo-onpa  

25/maio (seg)  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） 

mulheres acima de 40 anos 
  nyu-gan mammography  

27/abril (seg), 18/maio (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. 

Câncer de cólo de útero 
mulheres acima de 20 anos  

 shikyu gan  

27/abril (seg), 18/maio (seg), 25/maio (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. 

☆ 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 Pulmão e 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/fevereiro (sex) a 2/março (seg).  
☆ 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 
março. 

☆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 


