
 

**NOTÍCIAS “di” 
 SHIZUOKA** O brasileirinho 

   Responsável pelo boletim informativo: Cecilia Kamiji.........Edição março/2020—No.191 

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 

 

3
さん

月
が つ

3
みっ

日
か

はひなまつり 

                 3 de março: dia das meninas “Hinamatsuri” 

Esta comemoração passou a ser festejada desde 

a era Edo (1603~1867) a fim de proporcionar 

sorte e felicidade às meninas.  Nesta ocasião, 

bonecas sofisticadíssimas são posicionadas em 

forma de corte imperial enfeitando os lares em 

que haja meninas.   

Esta tradição vem de origem chinesa onde o povo 

acredita na sorte, felicidade e sucesso  

no matrimônio das meninas. Conforme a região, 

o evento é realizado no dia 3 de abril.  

 

 

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
れ い わ

元年分
がんねんぶん

の申告
しんこく

  

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. 

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. 

Informações: Shizuoka Zeimusho 054-252-8111  / Shimizu 

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

japonês. 

ポルトガル語版ニュース 

2020年3月号―No.191 

-1- 

 

 



 

各区
か く く

役所
やくしょ

の窓口
まどぐち

を臨時
り ん じ

開設
かいせつ

します 

Abertura dos balcões da prefeitura 

Durante o final de março até início de abril, muitas 

pessoas mudam de residência devido ao 

remanejamento de emprego ou por nova colocação de 

emprego, ingresso na faculdade, etc. Para evitar o 

congestionamento desta época, cada Subprefeitura 

passa a atender em caráter temporário até às 19:00 

horas nos dias úteis da semana e também aos sábados 

e domingos. Para ser atendido, é necessário 

apresentar algum documento de identificação pessoal 

junto ao balcão como Zairyu Card, carteira de motorista, 

passaporte, My Number, etc., cujo documento com foto 

deve ser emitido por algum órgão público. Há 

possibilidade de ter que apresentar mais de 2 tipos de 

documentos, dependendo do caso.  

Período de atendimento: de 24 de março (3ªfeira ) a 

3 de abril (6ª. feira)  

De 2ª. a 6ª. feira: das 8:30 ~ 19:00 horas     

sábados e domingos: das 9:00 ~ 16:00 horas  

Balcões em funcionamento de cada Subprefeitura:  

Setor de registro civil “Koseki Jumin-ka”: para 

registrar mudança de endereço, notificações de 

registros civis, registro e emissão de carimbo, etc. 

Aoi Kuyakusho:221-1061/Suruga Kuyakusho:287-8611/ 

Shimizu Kuyakusho:354-2126  

Setor de seguro de saúde e aposentadoria “Hoken 

Nenkin-ka”: para assuntos do Seguro Nacional 

“Kokumin Kenkou Hoken”, aposentadoria “Kokumin 

Nenkin” e Assistência médica aos idosos “Kouki 

Koureisha Iryou”.  

Aoi Kuyakusho:221-1070/1065 / Suruga Kuyakusho: 

287-8621/8624 / Shimizu Kuyakusho:354-2141/2134 

Setor de assuntos infantis “Kosodate Shienka”: 

para assuntos de auxílio infantil “Jidou Teatê”, subsídio 

para gastos médicos às crianças, etc. (este setor não 

atende aos sábados e domingos)  

Aoi Kuyakusho:221-1093/Suruga Kuyakusho:287-8674/ 

Shimizu Kuyakusho:354-2120  

Setor de água e esgostos “Suidou/Guesuidou”: 

Para solicitar o uso de água/esgoto ou pedir para 

desligar, o atendimento é por telefone conforme segue: 

Centro de assistência aos consumidores: 054-251-1132  

Nos dias úteis da semana o atendimento é das 8:30 ~ 

19:00 horas. Em março e abril, há atendimento aos 

sábados, domingos e feriados, das 8:30 ~ 17:00 horas  

Atenção: O atendimento em todos os balcões acima 

citado é somente em japonês.  

● ◎ ● ◎  ● ◎ ● ◎  ● 

「ごみの出
だ

し方
かた

・分別
ぶんべつ

ガイドブック」をご覧
らん

ください 

Verifique o“Manual de despacho e 

classificação de lixos” 

Em 2020 o “Manual de despacho e classificação de 

lixos edição fixa “Hozon-ban” não será mais distribuida 

para cada residente. Este manual é fixo, portanto, 

guarde-o muito bem. 

Pode ser adquirido em 

cada Subprefeitura, nos 

centros comunitários 

“Shougai Gakushuu”,HP 

da Subprefeitura e etc. 

Incêndios podem ser causados pelas baterias 

recarregáveis!Muito cuidado ao manuseá-los. 

Nos últimos anos,tem ocorridos incêndios causados por 

este tipo de bateria. 

Por causa disso, na cidade de Shizuoka foi implantado 

o recolhimento seletivo de “Aparelhos que 

dificultam a remoção de baterias 

recarregáveis”. Mais detalhes 

poderá ver no HP.  

*As baterias recarregáveis de fácil 

remoção,favor levar até uma loja de reciclagem. 

◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎ 

かんばら御殿山
ごてんやま

さくらまつりを開催
かいさい

します

Festival de Sakura em Kambara 

Gotenyama. 

Será realizado a partir do dia 28 de março ao dia 

5 de abril , das 10:00-21:00. 

※As luzes serão acesas a partir das 18:00- 21:00 

Local: Arredores do Yasaka Jinja (Shimizu-ku Kambara 2 

chome) 

※No local não há estacionamento. Utilize os transportes 
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públicos.Da estação de “JR Shinkambara” até o local são  

5 minutos a pé. 

Informações no Kanko Kokusaikouryu tel.221-1310.  

 

 

狂犬病
きょうけんびょう

予防
よ ぼ う

注射
ちゅうしゃ

をしましょう 

Vacinação antirrábica 

O registro do cão doméstico e a 

vacinação anual contra a raiva é 

uma obrigação do proprietário nos termos da lei. 

Violando poderá ser punido. 

A vacinação deve ser feita em locais determinados 

como hospitais veterinários da cidade. Caso o 

registro do seu cão seja de outra cidade, deverá 

atualizar o endereço e após a atualização leve o 

registro até o hospital veterinário. 

Cuidados antes da vacinação: 

◎Caso seu cão apresente algum problema de 

saúde, avise o veterinário antes . 

◎Dê um banho ao seu cão, e leve ao hospital junto 

com uma pessoa que esteja acostumada a passear 

sempre com ele. 

No ato do registro e da vacinação será entregue a 

licença e o comprovante de vacinação , que deverá 

ser fixado na coleira do animal . 

Estes serão muito úteis quando 

ocorrer um desastre natural ou 

quando se perderem.  

        

 

新型
し ん が た

コロナウイルス 

Novo Coronavirus 

O novo Coronavirus(COVID-19) pode causar infecção do 

trato respiratório. Os sintomas como tosse , febre e surto 

de pneumonia foram relatados.Acredita-se que a 

contaminação é possível através de contato ou espirros de 

pessoas com o vírus.Fique atento : 

● Se tiver sintomas como febre, tosse, etc,entre em contato 

previamente com o centro de saúde(febre acima de 37.5  

durante 4 dias.). ● Siga as instruções do seu centro de 

saúde,use máscara e consulte uma instituição médica. 

Medidas preventivas individuais 

・Lavar as mãos e fazer gargarejo ao voltar para casa. 

・Desinfetar suas mãos e dedos com antisséptico à base de 

álcool 

・Não ir a lugares onde há aglomerações 

・Arejar e manter a umidade adequada nos quartos. 

・Levar uma vida com hábitos regulares e descanso 

suficiente. 

・Manter uma alimentação balanceada, com reposição 

adequada de líquidos. 

Medidas preventivas para a propagação da infecção 

・Usar máscara quando tiver 

sintomas como tosse ou espirro 

・ Se não estiver usando 

máscara ao tossir ou espirrar, 

cobrir a boca e o nariz com o 

braço ou lenço de papel. 

 

● ◎ ● ◎  ● ◎ ● ◎  ● 

 

3月 14日ホワイトデー 

14 de março White Day 

(Dia do Branco) 

Esta data foi criada no Japão em 1978 mas foi  

oficialmente comemorada em 1980. 

Neste dia, os homens que receberam chocolate das 

mulheres no “Valentine’s day (14 de fevereiro)”,  

as retribuem com doces, chocolates 

brancos, balas, entre outros. 

 

♡  ♡  ♡  ♡  ♡  ♡  ♡  ♡ 

 

3
さん

月
が つ

20日
に ち

は春分
しゅんぶん

の日
ひ

 

   20 de março: dia do “Shunbun no hi”  

“Shunbun no hi”（春分
しゅんぶん

の日
ひ

）é o dia do equinócio 

da primavera. “Equinócio” significa: ponto de 

órbita da Terra em que se registra uma igual 

duração do dia e da noite, o que sucede nos   

dias 20 de março e 23 de setembro.  
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