
 

**NOTÍCIAS “di” 
 SHIZUOKA** O brasileirinho 

   Responsável pelo boletim informativo: Cecilia Kamiji.........Edição fevereiro/2020—No.190 

Boletim da SAME: Associação de Intercâmbio Multicultural da Cidade de Shizuoka (静岡市
し ず お か し

国際
こ く さ い

交流
こ う り ゅ う

協会
きょうかい

) 

Atendimento de consultas gratuitas em português sem fins lucrativos, políticos, religiosos, entre outros. 

SAME de Shimizu:〒424-8701 Shizuoka-shi Shimizu-ku Asahi-cho 6-8 Subprefeitura de Shimizu 

(Shizuoka Shiyakusho Shimizu Chousha), 2º. andar – Telefone 054-354-2009  Fax 054-352-0334  

Todas as terças-feiras: 8:30~12:00 , quartas-feiras: 08:30~17:15 hs  c/ Cecilia Kamiji 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

奨励
しょうれい

費
ひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

 

Subsídio de incentivo para educação escolar como auxílio especial 

Este auxílio é para reduzir os gastos escolares dos pais com filhos que frequentam 

a “Classe de apoio especial” das escolas muncipais (shougakko e chuugakko). 

Este subsídio cobre uma parte das despesas como merenda e materiais escolares, 

entre outros itens. Deixe guardado os recibos, pois são necessários para dar 

entrada no subsídio em questão. Para maiores informações entre em contato com 

a respectiva escola, ou então, consulte-se com o Setor Municipal “Jidou Seito 

Shien-ka”, 8º. andar, telefone 054-354-2532 (em japonês).

Acesse e fique por 
dentro! 

 Informações da SAME  
em vários idiomas  
conforme o abaixo 

 

Homepage da SAME 
http://www.samenet.jp/ 

Página principal da SAME 

Vejam informações em inglês, 

chinês, coreano, indonesiano, 

tagalo, português, espanhol  

e no idioma vietnamita 

-Guia da vida cotidiana 

-Lista de cursos de japonês 

-Lista de hospitais que atendem 

em idiomas estrangeiros 

-Lista de telefones úteis 

-Culturas/costumes do Japão 

O que é SAME? 
Trata-se da Associação de 
Intercâmbio Multicultural da 

Cidade de Shizuoka（静岡市
しずおかし

国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

）Shizuoka-shi 
Kokusai Kouryuu Kyoukai 

Além de atividades de 
intercâmbio, cidades irmãs, 

oferecimento de informações, 
cursos, etc., intérpretes de vários 
idiomas estão à disposição para 

consultas da vida diária. 
Consulte-se gratuitamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

令和元年分の申告  

Declaração do imposto de renda individual de 2019 

 O atendimento da declaração do imposto de renda individual “Kakutei Shinkoku” 

ao público em geral é no “Tuwin Messe”. Além do formulário próprio preenchido, 

é necessário apresentar e/ou entregar documentos comprovatórios pessoais (do 

declarante e dos dependentes familiares) tais como remessa bancária em nome 

do dependente familiar (se for o caso), carimbo pessoal (inkan), caderneta 

bancária do titular, “gensen” original (de todas as empresas que trabalhou em 

2019), zairyu card, cartão “My Number”, passaporte, entre outros. Antes de ir ao 

local, é aconselhável verificar quais são os documentos necessários junto ao 

Zeimusho para que o processo da declaração possa fluir bem. Os documentos 

entregues não são devolvidos, portanto tire cópia se for o caso.  

Local: Tuwin Messe - Shizuoka-shi Suruga-ku Magarikane 3 chome 1-10   

Período de atendimento: 17 de fevereiro a 16 de março, das 9:00~17:00 hs,    

de segunda  a sexta-feira e nos dias 24 de fevereiro (feriado) e 1 de março 

(domingo) haverá atendimento. 

※ Neste período não há atendimento de “Kakutei Shinkoku” nos balcões do 

escritório “Shizuoka Zeimusho” e “Shimizu Zeimusho”.  

Informações: Shizuoka Zeimusho 054-252-8111  / Shimizu 

Zeimusho: 054-366-4161 . O atendimento é somente em 

japonês. 
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無料
む り ょ う

！外国人
が い こ く じ ん

のための生活
せ い か つ

相談会
そ う だ ん か い

 

Consultas gratuitas aos estrangeiros sobre 

questões da vida diária 

Atendimento de consultas aos estrangeiros ou japoneses 

que possuem algum tipo de relação com estrangeiros 

sobre direitos humanos, processo de entrada no país, 

obtenção e renovação de visto, etc. Além disso, estarão 

presentes profissionais do ramo e advogados em questões 

jurídicas. 

Data: 14 de março (sábado), das 13:00 ~ 16:00 horas  

Intérpretes nos idiomas: português, inglês, espanhol, 

chinês,vietnamita e filipino  

Inscrição: pode ir diretamente ao 

local, porém é preferível que nos 

telefone antes  

Local: Corpo de Bombeiro de 

Aoi-ku, (Aoi-ku Otemachi)  

Maiores informações: SAME de Shimizu, telefone 

054-354-2009 

  ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 

市営
し え い

住宅
じゅうたく

の入居者
にゅうきょしゃ

を募集
ぼしゅう

します 

Recrutamento de inquilinos para moradia municipal 

Poderá se inscrever pessoas que 

residem em Shizuoka ou está 

empregado numa empresa situado 

na cidade , possuir independência 

financeira mas está com 

dificuldade para alugar um 

imóvel particular, estar noivo, e possuir família. E 

também existem restrições em relação a renda.É possivel 

inscrever familia composta de uma pessoa. 

Periodo de inscrição : do dia 1 ao dia 5 de fevereiro. 

(validade conforme o carimbo do correio).O formulário 

de inscrição encontra-se no setor administrativo 

Shizuoka-shi Machi Dukuri Kousha 5F tel.054-221-1253, 

na prefeitura de Shimizu 2ºandar pelo tel.054-354-2238 e 

também na recepção geral da prefeitural regional de 

Suruga e nos escritórios da filial de Osada e Kambara. 

O atendimento é somente em japonês.  

                                     

 

リバウエル井川
い が わ

で雪
ゆき

まつり 

Festival de neve em Liverwell 

O festival acontecerá no dia 9 de fevereiro a 

partir das 10:00 às 14:30. Haverá várias atrações como 

boliche sobre a neve em cima de um trenó de borracha, 

distribuição de “mochi”e outros. Venha participar 

com a família e passe um dia divertido ! Haverá 

também distribuição de vários presentes. ※É limitado 

o número de participantes dos jogos e brincadeiras. 

⛄  ⛄  ⛄  ⛄  ⛄  ⛄   ⛄ 

静岡
しずおか

マラソン 2020 

Maratona de Shizuoka 2020 

Atenção ao trafegar na cidade de Shizuoka!! 

Será realizado no dia 8 de março a 

Maratona de Shizuoka com inicio às 

08:20 ! O percurso será , saindo em 

frente a prefeitura de Aoi, Kitakaido, 

Ryutsu Centa Dori , Asabata Kaido, 

Hondori Orikaeshi, Ansei Dori, 

Kokudo 150 ,Komagoe Orikaeshi, JR Shimizu Eki 

Minato Guchi(chegada) .Durante a realização da 

maratona haverá algumas alterações no 

regulamento do tráfego, pedimos a colaboração de 

todos. Informações pelo telefone 054-251-3369 ,no 

Shizuoka Marason Jikkou Iinkai Jimusho. 

🚙 🚙 🚙 🚙 🚙 🚙 🚙 🚙 

 

南海
なんかい

トラフ巨大
きょだい

地震
じ し ん

とは 

O que é o grande terremoto Nankai Torafu 

 O Japão é um país onde ocorrem muitos 

terremotos.No dia 11 de março de 2011 na região 

nordeste do país ocorreu um grande terremoto e 

tsunami. Num futuro próximo ,é esperado um 

terremoto de grande escala semelhante e poderá 

atingir uma ampla área desde o Oeste a Leste , do 

mar do Shikoku até a baia de Suruga. Este 

terremoto é chamado de [Nankai Torafu Kyodai 

Jishin]. -2- 



 

Em Shizuoka, ocorreram grandes terremotos a 

cada 100 a 150 anos.O último foi em 1854 e após 

esta data já se passaram mais de 160 anos e não 

houve um grande terremoto. Por este motivo não 

se sabe quando e onde pode ocorrer um grande 

terremoto.  Por que ocorre um terremoto?   

Na superficie terrestre, há várias placas . Estas 

placas são duras e movimentam-se colidindo umas 

as outras, afundando-se na terra.  

Estes movimentos é que causam o terremoto. Ao 

redor do Japão existem 4 placas [Placa do Oceano 

Pacifico] , [Placa da Eurásia] , [Placa do mar das 

Filipinas ] , [Placa da América do Norte] e todos 

eles estão no subsolo da Provincia de Shizuoka.E a 

cada ano, as placas terrestres aos poucos vão 

sendo arrastadas até as placas maritimas 

afundando pouco a pouco. Com o movimento 

mútuo das placas, ocorre o acúmulo de energia a 

ao tentar voltar a posição anterior, acaba 

ocorrendo um terremoto. 

○○◎○○◎ ○○◎○○◎ ○○◎○○◎ ○○◎○○◎ 

 

 

2 月 14 日はバレンタインデー 

14 de fevereiro: Valentine’s Day 

A versão mais aceita que teria dado 

origem a esta data foi que, na Roma 

Antiga, no século III, um padre chamado Valentin 

celebrava casamentos às escondidas e por isso foi 

condenado a morte. 

Na época o Imperador Claudius II havia proibido o 

casamento durante as guerras porque acreditava 

que os jovens se alistariam facilmente se não 

tivessem esposas e filhos, tendo como principal 

objetivo formar um grande e poderoso exército.  

Ou seja, o imperador acreditava que os solteiros 

eram os melhores combatentes. Mesmo o 

casamento sendo proibido, o bispo romano 

continuou celebrando casamentos em segredo, 

onde o imperador acabou descobrindo, ordenando 

assim a sua prisão e condenado-o à morte.   

Dizem que na prisão ele recebia muito apoio e 

mensagens dos jovens e uma delas era a filha cega 

do carcereiro que recebeu permissão para visitá-lo. 

Acabaram se apaixonando e milagrosamente a 

jovem recuperou a visão. 

Padre Valentin acabou sendo decapitado e 

executado no dia 14 de fevereiro de 270 D.C. e 

depois canonizado pela igreja católica. Nos USA a 

data passou a ser comemorada um século depois e 

no Japão somente a partir da Era Showa 

(1926~1988). Na europa e 

nos USA a data é apenas 

uma confraternização 

entre amigos 

 

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ 

久能
く の う

でいちご狩
が

り 

 🍓 Morangos frescos em Kunou 🍓 

 Na rota 150,na região de Kunou é possivel 

degustar os deliciosos morangos frescos típicos de 

Shizuoka . Na avenida paralela ao mar há várias 

estufas com plantações de morangos. A época vai 

de janeiro a maio e o preço da entrada varia de 

acordo com cada barraca.Nos finais de semanas o 

local costuma estar congestionados devido aos 

turistas. 
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Feriado e eventos do mês de fevereiro no Japão: 

Dia 3: dia da chegada da primavera “Setsubun” 

Dia 11: dia da fundação nacional “Kenkoku 

kinenbi no hi” (feriado do dia 11 que foi 

transferido para 2ª. feira) 

Dia 14: dia de São Valentin “Valentine’s Day” 

Dia 23: Aniversário      do  Imperador  

Dia 24:Feriado  

 e no Brasil... 25 de fevereiro. : Carnaval! 

 


