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№47 

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 

CALENDÁRIO DE COLETA DE LIXO ANO FISCAL 2009   
E FORMA DE CLASSIFICAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO 

Será distribuído, junto com o Boletim Mensal de Abril, o calendário de coleta de lixo 
referente ao ano fiscal 2009, a forma de classificação e coleta de lixo doméstico. 
Quem necessitar do calendário e da forma de classificação e coleta poderá solicitar na 

Divisão de Processamento de Lixo ou no Centro Cívico Regional, a partir de 5 de março (qui). 
 Quanto ao saco plástico amarelo próprio para os lixos nocivos , procure a Divisão de 
Processamento de Lixo. 

 
ALTERAÇÃO NA FORMA DE CLASSIFICAÇÃO DO LIXO A PARTIR DE 1 DE ABRIL 

Com a mudança nas normas de reciclagem de eletrodomésticos, fica alterada a forma de classificação para 
se desfazer de TV com tela de plasma, TV com tela de cristal líquido e secadora de roupas.  
☆ A Central de Atendimento para recolhimento de lixo de grande porte( 059-382-7646) atenderá o 

pedido para recolhimento desses três itens até o dia 19/mar (qui), sendo recolhido normalmente como 
lixo de grande porte. A partir de 20/mar não será mais possível agendar o recolhimento desses itens. 

☆ Levar pessoalmente até o Centro Municipal de Reciclagem de Lixo: os três itens serão recebidos como 
lixo de grande porte somente até o dia 31/mar (ter). Não serão mais aceitos a partir de 1/abr. 

☆ A partir de 1/abr: Leve até uma loja de eletrodomésticos ou solicite a retirada do aparelho à empresa 
autorizada pelo Município (Reiyu 059-382-1155). Em ambos os casos, será cobrado taxa de reciclagem 
e transporte. 

✓Alteração na forma de classificação de garrafas e potes de vidro (lixo reciclável B) 
 Até então, somente garrafas e potes de alimentos e bebidas eram recolhidos como lixo reciclável. Agora, 
com o aperfeiçoamento da técnica de reciclagem de vidros, os vidros de cosméticos também serão recolhidos 
como lixo reciclável, a partir de 1/abr. Colabore separando vidros de cosméticos como lixo reciclável.  
 Os vidros abaixo não podem ser separados como lixo reciclável: 
☆ vidros de agrotóxicos ou produtos perigosos;  
☆ vidros que continham medicamentos de uso externo como antisséptico, etc; 
☆ vidros termoresistentes como as utilizadas em mamadeiras. 
 
Colabore separando corretamente o lixo 
 Uma mudança ou retorno ao país de origem gera muito lixo. Separe corretamente e leve até à Usina 
Municipal de Incineração de Lixo (Seiso Center) quando for lixo incinerável ou no Centro de Reciclagem de 
Lixo não Incinerável (Funenbutsu Recycle Center) quando for lixo não incinerável. 

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

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 5.199 
peruanos……………..….......   1.714 
chineses …... …………..........1.087
norte e sul coreanos ………... 697 
filipinos…………………….... ..527 
outros ……………......………1.200 

(segundo dados de janeiro de 2009) 

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 de março 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 



Não esqueça de fazer a transferência ou 
cancelamento de veículos de pequeno porte 

（軽自動車などの廃車・名義変更をお忘れなく） 

 
 
 
   

O imposto de veículos automotores de pequeno 
porte e motocicletas é tributado anualmente sobre o 
proprietário que possui o veículo registrado em seu 
nome no dia 1 de abril. 
 Quem se desfez do veículo deve providenciar o 
cancelamento ou transferência para que o imposto 
não continue sendo tributado em seu nome. 
 O imposto sobre veículos de pequeno porte e 
motocicletas não podem ser pagos 
proporcionalmente como o imposto de veículos de 
porte normal, sendo cobrado o valor integral quando 
o cancelamento ou transferência é feito após o dia 2 
de abril.  
Atente-se pois os balcões de atendimento 

costumam congestionar no final do mês de março. 
 Confirme antes por telefone os documentos 
necessários e o local onde deve ir, pois pode variar 
conforme o tipo de veículo. 
① Motocicleta abaixo de 125cc, veículos especiais de 
pequeno porte 
Shimin Zei Ka (Divisão de Imposto Municipal), tel 
059-382-9006 
② Motocicleta de 125 a 250cc 
Mie Ken Kei Jidousha Kyokai (Associação de 
Veículos de Pequeno Porte da Província de Mie) 
Tsu Shi Kumozu Nagatsune Cho, tel 059-234-8611 
③ Veículo de Pequeno Porte de 4 rodas  
Kei Jidosha Kensa Kyokai Mie Jimusho (Associação 
de Inspeção de Veículos de Pequeno Porte, 
Escritório de Mie, Tsu Shi Kumozu Nagatsune Cho, 
tel 059-234-8431). 
④ Motocicleta de pequeno porte de mais de 250cc 
Chubu Unyu Kyoku Mie Unyu Shikyoku 
(Departamento Central de Transporte, Filial de Mie 
tel050-5540-2055) 
Tsu Shi Kumozu Nagatsune Cho, tel 050-5540-2055.
❈ Os itens ②,③e④ podem ser feitos no Suzuka Shi 

Jikayo Jidosha Kyokai (Associação de Veículos 
Particulares da Cidade de Suzuka), Yabase 
1-21-23, tel 059-382-1075. 

＜Informações: Divisão de Imposto Municipal＞ 
059-382-9006   shiminzei@city.suzuka.lg.jp ＜Informações: Divisão de Assuntos do Cidadão＞ 

059-382-9013   shimin@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balcões da Divisão de Assuntos do Cidadão, 
Seguro de Saúde e Pensão e Assistência Infantil   

abertos até mais tarde nos meses de março e abril 
（３月・４月は市民課・保険年金課・子育て支援課の窓口を延長します）

 

  

  
A primavera é época de várias mudanças, como 

início no emprego, mudança de escola, 
transferência de local de trabalho, sendo necessário 
fazer registros de mudança de endereço e solicitar 
emissão de certificados.  

Para quem não pode comparecer na Prefeitura 
durante o horário de expediente normal, o horário 
de atendimento será prorrogado até às 19:00, todas 
as quintas-feiras, nos balcões de atendimento 
abaixo (nos demais dias de semana, o horário de 
atendimento continua sendo das 8:30 às 17:15): 
Assuntos do Cidadão: Registro Familiar (Kosseki), 
emissão de cópia de Registro Familiar, Registro de 
Inkan e emissão de comprovante de registro, 
emissão de comprovante de pagamento de impostos.
❈O setor de registro de estrangeiros não 
funcionará por ser necessário colaboração de outras 
Prefeituras e Departamento de Imigração. 
Seguro de Saúde e Pensão: Trâmites para o Plano 
de Seguro Nacional, Pensão Nacional, Seguro do 
Idoso e Subsídio de Despesas Médicas. 
Assistência Infantil: Trâmites para recebimento do 
Subsídio Infantil 
❈Aberto nos dias 29/mar (dom) e 5/abr (dom), das 
8:30 às 17:15 : balcões da Divisão de Assuntos do 
Cidadão, Seguro de Saúde e Pensão, Assistência 
Infantil, Longevidade e Educação Escolar. 
❈No dia 29/mar (dom) estará aberto também o 
balcão da Divisão de Pagamento de Impostos. 

 

Bolsa de estudo para universitários   
（三重県私費留学生奨学金受給者を募集します） 

 
 
   
 A Província de Mie oferece bolsa de estudo para 
estudantes com bom desempenho escolar e talento. 
Para: Estudantes que irão estudar no exterior e que 
no dia 1/abril/2009 preencham os requisitos abaixo, 
ou estudante estrangeiro que esteja cursando em 
uma universidade da Província de Mie. 
☆ Pessoas residentes (ou que os pais residam) a 

mais de 1 ano na Província de Mie; 
☆ Estrangeiros que preencham os requisitos 

estabelecidos quanto ao visto. 
❈ Maiores informações, entre em contato com a 
MIEF – Fundação de Intercâmbio Internacional de 
Mie. 
Inscrições: Até 22/abr (qua). Envie formulário 
(disponível no site da Mief) preenchido à MIEF (〒
514-0009 Tsu Shi Hadokoro Cho 700, UST-Tsu 3F, 

059-223-5006, FAX059-223-5007 http://www.mief.or.jp)

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

❷

Movimento de Primavera de   
prevenção de incêndio 

（春季火災予防運動についてお知らせです） 

 
 
 Será realizado de 1/mar (dom) a 7/mar (sáb), em 
todo o Japão, o Movimento de Primavera de 
Prevenção de Incêndio. O movimento tem como 
objetivo conscientizar a população quanto ao risco 
de incêndios, prevenção e como proceder caso ocorra 
um incêndio, protegendo a vida e os bens materiais.
 No ano passado houve 78 casos de incêndio em 
Suzuka, com um prejuízo total avaliado em 
¥96,008,000.  
Aproveite e analise os pontos de risco de incêndio 

em sua residência. 

＜Informações: Divisão de Prevenção de Incêndio＞
         059-382-9158   yobo@city.suzuka.lg.jp 



O Shokuiku - desenvolvimento alimentar, busca a 
formação de pessoas com uma vida saudável, através 
de várias experiências para adquirir conhecimentos 
sobre a alimentação e capacidade para a escolha 
correta dos alimentos.  
Na Província de Mie, foi implantado 

um programa para a promoção de 
desenvolvimento alimentar, tendo a 
cooperação e empenhos de escolas, 
comunidades locais e de vários grupos. 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programação de Primavera do Planetário 
（プラネタリウム春番組） 

 

 

 

 
 Programação Comum: de 20/mar (sex) à 14/jun 
(dom), a partir das 10:30, 13:30 e 15:00. 
Conteúdo:  
☆ Lendas de Okinawa sobre as estrelas  
 O protagonista e seu primo apresentam o clima e 
dialeto de Okinawa e ilhas de Yaeyama. Com base 
nas lendas de Taketomijima sobre as estrelas – 
Subaru e Hoshizuna, será apresentado as 
diferentes posições em que as estrelas podem ser 
observadas conforme a latitude e também a 
relação do movimento dos astros e o modo de vida 
nas ilhas 
  
☆Constelações de Primavera – Leão, Ursa Maior, 
Corvo e outros. 
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 
 
Programação Educativa: 7/abr (ter) a 12/jun (sex) 
Conteúdo: Movimento do Sol, Lua e Estrelas. 
Lotação: 180 pessoas, cada sessão. 
❈A programação educativa é 
somente para inscrições de 
grupos. 
❈De 18/mar (qua) a 19/mar (qui) 
o planetário estará fechado para 
alteração da programação. 
 

 

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 

O que é Shokuiku ? 

❸

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

Associação Motor Sport de Cidadões de Suzuka 
（鈴鹿モータースポーツ市民の会） 

 

 
   

Data: 28/mar (sáb) das 9:00 às 15:30  
(será realizado mesmo com chuva). 
Local: Motor Land Suzuka 
(Suzuka Shi Miyake Cho, 
3616) 
Conteúdo: O participante irá experimentar pilotar 
um kart e está previsto também competição entre 
10 times (sendo 3 pessoas em cada time) 
Vagas: 60, por ordem de inscrição 
Taxa: ¥5,000 (sócios), ¥7,000 (não sócios) 
Inscrição: Até 16/mar (seg), através do tel 
059-382-3222, Suzuka Motor Sport Shimin no Kai 
(dentro da Câmara Comercial de Suzuka) 

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

Fureai Nouen – Locação de pequenos lotes de 
terras para cultivo de plantas e verduras 

(ふれあい農園の利用者を募集します） 

 

 

  
 Para pessoas que queiram 
plantar flores e verduras. Quem 
tiver interesse, entre em contato 
diretamente com o locatário. 
➭Nikochan Nouen 
Local: Nakaejima Cho, 261 
Área de cada lote: aproximadamente 15m² (3,5m x 
4,5m) 
Quantidade de lotes: 8 
Valor de locação: ¥2,000 por lote (1 ano) 
Locatário: Yamagata Osamu (Minamiejima Cho, 
5-1 059-387-0166) 
❈ Peça a alguém que saiba falar japonês para 
fazer a ligação. 

＜Informações: Divisão de Agricultura, Floresta e Pesca＞ 
059-382-9017   norin@city.suzuka.lg.jp 

Festa do Buda Deitado de Kambe 
（神戸の寝釈迦） 

 

 
   

Data: 14/mar a 16/mar 
Local: Templo Ryokō (Kambe, Suzuka Shi) 
 O templo estará aberto ao 
público para ver a grande 
gravura do Buda deitado . 
 Nas ruas próximas ao templo 
haverão muitas barraquinhas 
de alimentos e outros produtos.  

＜Informações: Associação Turística de Suzuka＞ 
059-380-5595   info@kanko.suzuka.mie.jp 



Rádio FM em Suzuka! 
 A partir de 20 de março de 2009 (sex) vai ao ar a Rádio FM de Suzuka,  
com muitas informações locais, também em português! 
Em português: aos sábados, das 17:55 às 18:00 

SUZUKA VOICE FM: 78,3 MHz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Tipo de Curso Contato Dia/aulas 
AIUEO Ensinamos desde o básico, conforme o nível do aluno Escritório 080-1554-3093 7,14,21,28  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  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 
4,11,18,25  19:30~21:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 2,9,16,23,30  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 

26 de maio (ter) 
9：00～11：00 

Hoken Center  100 
Radiografia  ￥200 

Exame de catarro  ￥600 
A partir de 

26 de março (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 

30 de abril (qui) 
29 de maio (sex) 
9：00～11：00 

Hoken Center 
40 por 
dia 

￥1,000 
A partir de 

27 de março (sex) 

※ 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 
☆ 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 


