
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                             №55 

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 

Informações referente trabalho procure a HELLO WORK 
Procure a Hello Work ou o Centro de Assistência Geral ao Desempregado da Província de Mie (Mie Ken 

Suzuka Kyushokusha Sogo Shien Center) para obter informações e ajuda referente a trabalho. 
• Está procurando emprego; 
• Quer informações referente o seguro desemprego (Koyo Hoken); 
• Quer fazer cursos profissionalizantes para procurar emprego (Shokugyo Kunren); 
• Quer receber ajuda do plano de apoio do governo para a procura de emprego 

quando ficar desempregado. 
O Centro de Assistência Geral ao Desempregado da Província de Mie (Mie Ken 

Suzuka Kyushokusha Sogo Shien Center) também oferece assistência e consulta com 
profissionais, para pessoas que buscam trabalho ou estejam com dificuldades na vida 
cotidiana. 
Informações: Hello Work Suzuka ( 059-382-8609) 
     Mie Ken Suzuka Kyushokusha Sogo Shien Center  

059-373-4100 no prédio da NTT Suzuka, 1゜andar – em frente à Prefeitura de Suzuka 
＜Informações: Divisão Industrial  059-382-8698   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp＞ 

❶

População estrangeira : 
（国別外国人登録者数） 

brasileiros………….............. 4.501 
peruanos……………..….......   1.694 
chineses …... …………..........1.122
norte e sul coreanos ………... 685 
filipinos…………………….... ..504 
outros ……………......………1.179 
(segundo dados de setembro de 2009) 

CONSULTAS COM DESPACHANTES PARA ESTRANGEIROS 
（行政書士による外国人のための相談） 

DATA DA CONSULTA⇒ 12/novembro/2009 (qui), das 10:00 às 15:00. 
LOCAL⇒ 2⁰andar da prefeitura, balcão 24 na Divisão de Assuntos do 
Cidadão ( SHIMIN TAIWA KA )  
CONTEÚDO DAS CONSULTAS ⇒ assuntos relacionados a 
vistos, casamento internacional, naturalização, etc . 
TEMPO DE CONSULTA⇒40 minutos por pessoas (faça sua 
reserva por telefone junto a Divisão de Consulta Pública ) 
≪Informações : SUZUKA SHI SHIMIN TAIWA KA ( Divisão de Consulta Pública )≫

059-382-9058  shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

Informações em português 
na HP da Prefeitura de Suzuka  

 A Home Page da Prefeitura de 
Suzuka teve a página de  
informações em português 
ampliada, contando agora com 
diversos Guias referente os 
assuntos tratados pela Prefeitura. 
Use as informações dos Guias para 
saber qual setor procurar conforme 
os assuntos a tratar.  
Imprimindo o guia o mesmo sairá em formato de livreto. 
Na página de Notícias você poderá acompanhar os avisos 

relacionados à Influenza e outros assuntos.  O endereço da 
Home Page está disponível na página 4 deste Boletim. 
＜Informações: Divisão de Consulta Pública  059-382-9058＞ 

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

Febre repentina  
 Um dos sintomas da influenza é a febre 
alta repentina. Ligue à instituição 
médica onde costuma se consultar e peça 
orientações de como proceder. 
 Use máscara para evitar propagar a 
doença quando for ao médico. 

 Os familiares também 
devem tomar precauções 
como evitar saídas, lavar 
bem as mãos e fazer 
gargarejo, pois podem 
estar também com 
influenza.  

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

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 



Exame Especial de Saúde – Tokutei Kenko Shinsa 
（特定健康診査が始まっています） 

 

 
 
 

 Foi enviado cupom para Exame Especial de Saúde, 
para todas as pessoas cadastradas no Seguro 
Nacional de Saúde (Kokumim Kenko Hoken) e que se 
enquadre nas condições abaixo. Submeta-se ao exame 
até o dia 30/novembro (seg) em uma das instituições 
médicas da lista encaminhada junto ao cupom. 
Conforme o resultado do exame, o segurado poderá 
ser encaminhado para oritentação específica de saúde 
(Tokutei Hoken Shido). 
Para: pessoas que se enquadram em todas as  
condições abaixo 
• Esteja cadastrado no Seguro Nacional de Saúde 

no dia 31/agosto/2009; 
• Complete de 40 a 74 anos de idade (em alguns 

casos, 75 anos de idade) até março/2010 (nascidos 
entre 1/setembro/1934 a 31/março/1970); 

• Esteja cadastrado no Seguro Nacional de Saúde 
no dia em que se submeter ao Exame Especial de 
Saúde. 

Levar: Cupom para o exame, taxa (o valor 
consta no cupom) e cartão do seguro de 
saúde (Kokumin Kenko Hoken 
Hihokenshasho) ou o Certificado do 
Direito ao Seguro (Hihokensha Shikaku 
Shomeisho) 
❈Quem perdeu o cupom para o exame 

deve entrar em contato com a Divisão de 
Seguro de Saúde e Pensão (Hoken 
Nenkin Ka). 

❈ Consulte a empresa onde trabalha se estiver 
inscrito no Seguro de Saúde através da empresa. 
 

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

Curso de Culinária – Comida Chinesa 
（中国の家庭料理講座） 

 
 

  
 Será realizado curso de culinária de comida chinesa 
com pratos que podem ser preparados facilmente em 
casa. Aprenda a usar temperos básicos da culinária 
chinesa para o preparo de vários pratos! 
Data: 12/dezembro (sáb) das 10:00 às 14:00 
Local: Cozinha do Salão Cultural de Suzuka (Bunka 
Kaikan) 
Professora: Sra. Gen Ganshi 
Vagas: 40 (por ordem de inscrição) 
Taxa: ¥1,200 não associados 
      ¥800 associados 
Inscrição: Até 8/dezembro (ter), por telefone, cartão 
postal ou e-mail. Informe código postal, endereço, 
nome, tel para contato e envie à SIFA (〒513-0801 
Kambe 1-1-1 Kintetsu Bldg 3F) 
 

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

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

  
Na Província de Mie, é realizado 

no mês de novembro campanha 
para promover a segurança e 
confiabilidade dos alimentos, para 
que todos possam consumir os 
produtos alimentícios com 
tranquilidade e segurança. 

Informações da Província de Mie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Entrevista para admissão nas creches   
municipais e particulares para o ano 2010 

（平成 22 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. 

 Quem não puder comparecer deverá comunicar a 
creche e comparecer no dia 25/dez (sex) das 9:00 às 
15:00 na sala de reuniões no.1204, no 12º andar da 
Prefeitura. 
 Levar: Ficha de recepção (receberá via correio), 
inkan (carimbo) e caderneta materno infantil. 
❈Assim que receber o Gensen referente ao ano 2009 
entregue uma cópia na creche ou na Divisão de 
Assistência Infantil (Kosodate Shien Ka). 
❈A data e hora da entrevista será notificada via 
correio no início de novembro. 
 

❷

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

Alteração da Remuneração Mínima   
（最低賃金が改正されました） 

 
 

  
 A partir de 1 de outubro, a 
remuneração mínima na Província 
de Mie passou a ser de ￥702 a hora.  
 O valor mínimo deve ser aplicado a 
todos os trabalhadores da Província 
independente da idade ou tipo de 
trabalho. 
 Maiores informações: Mie Rodo Kyoku Chingin 
Shitsu (Divisão de Salários do Departamento de 
Trabalho de Mie)  059-226-2108. 

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

Pequenas informações sobre a segurança e a 
confiabilidade dos alimentos 



Festa de Integração Internacional na 
Universidade Internacional de Suzuka 

(国際交流フェスタ) 

 
 

 
 
Data: 28/novembro (sáb), das 13:00 às 16:45. 
Local: Universidade Internacional de Suzuka 
Conteúdo: Relato de atividades de intercâmbio por 
grupos que atuam na região (13:00~15:00) 
e Atividades de intercâmbio cultural 
(15:00~16:45), com apresentação de 
dança típica de vários países,  
apresentação de instrumentos 
musicais, etc. 
Taxa: Gratuita 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suzuka Flower Park Festa 2009 
（鈴鹿フラワーパークフェスタ 2009） 

 
 
 
 
 

Data: 22/novembro (dom) das 10:00 às 15:00 
     Será realizado mesmo com chuva 
Local: Suzuka Flower Park 
Conteúdo: 
• Venda de verduras frescas; 
• Venda de mudas produzidas em Suzuka; 
• Venda de produtos que representam Suzuka; 
• Plantio de mudas de flores nos 

canteiros do parque; 
• Embarque no veículo simulador 

de terremoto e hovercraft; 
• Distribuição de bexigas; 
• Distribuição de Deutzia (flor 

símbolo de Ishiyakushi); 
• Distribuição de mudas de satsuki (azaléia). 
❈  O conteúdo acima poderá sofrer alterações 
dependendo do tempo e outros fatores. 

 

❸

Bazar e apresentação de bandas musicais 
Yada Hoikuen 

(矢田保育園バザー＆ミニライブ) 
 
 
 
   

Data: 8/novembro (dom) das 10:00 às 14:00. 
      Será realizado mesmo com chuva. 
Local: Praça em frente ao Gefree Suzuka 
Conteúdo: Bazar com venda de roupas infantis e 
vários outros produtos, sorteio de brindes para 
crianças, yakissoba, yakitori (espetinhos de frango), 
takikomi gohan (arroz cozido com diversos 
ingredientes), empanada e apresentação de bandas 
musicais. 
Bandas: Los Puros, Mayo, 
ensaio de Zumba, outros. 
Informações: Yada Hoikuen  

059-382-0916 - em japonês. 
 

＜Informações: Universidade Internacional de Suzuka＞ 
059-372-2121  http://www.suzuka-iu.ac.jp 

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

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

Festival de Música Latina 
(ラテン音楽の演奏会) 

 

 
 

 
Data: 28/novembro (sáb), das 18:00 às 21:00 
Local: Centro Comunitário Makita – Salão 2º andar 
Conteúdo: Apresentação de músicas do folclore 
peruano pelo grupo MAYO, bebidas típicas 
sul-americanas, artesanato e venda de produtos Fair 
Trade. 

Vagas: 100 pessoas 
Entrada: Gratuita 
Organização: Grupo de Promoção 
de Convivência de Makita  

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

Feira no Mercado Regional 
(市場の朝市) 

 

 

 
 Haverá venda de frutas, verduras, peixe frescos, e 
muitos outros produtos da região, e também vários 
eventos como show de corte de atum, venda de 
maguro-don (arroz com atum cru), etc. 
Data: 8/novembro (dom), das 7:00 às 12:30 
Local: Hokusei Kosetsu Tiho Oroshiuri Ichiba 

(Mercado Regional de venda a Atacado) 
       Yokkaichi shi Kawarada cho Aza Ikura 712 
Promoção: Comissão organizadora – Ichiba no Asaichi
Informações: Hokusei Kosetsu Tiho Oroshiuri Ichiba 
Kanri Jimusho 059-347-8111 – em japonês. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜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 

19/janeiro (ter) 
9：00～11：00 

Hoken 
Center 

40  ￥1,000 
A partir de 

27/novembro (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 (abril de 2009 à 

março de 2010);   
☆ 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

Informações da Prefeitura na Home Page ou Rádio 
Home Page  Português http://www.city.suzuka.lg.jp/port/index.html 
  Espanhol http://www.city.suzuka.lg.jp/espanol/index.html 
  Inglês  http://www.city.suzuka.lg.jp/eng/index.html 
Radio FM Suzuka Voice FM78.3MHZ – em português, aos sábados, das 17:55 às 18:00 

＜Informações: Divisão de Consulta Pública  059-382-9058  shimintaiwa@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 7,14,21,28  18:00~19:30 

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

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

Curso de 
Japonês  
Makira 
Iroka 

Ensinamos do básico ao intermediário. Escritório 080-3680-8049 
❈das 19:00 às 22:00  14,28  10:30~12:00 

Sakuranbo 
( reforço 
escolar ) 

Aulas para crianças estrangeiras que residem nas 
imediações de Sakurajima 

Akira Nagata（Japonês）
059-386-2966 2,9,16,30  14:30~17:00 

    


