
 

**NOTÍCIAS “di” 
 SHIZUOKA** O brasileirinho 

   Responsável pelo boletim informativo: Cecilia Kamiji.........Edição maio/2020—No.193 

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 

  

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. 

 

DAIDOGEI Worl Cup in 静岡
しずおか

2020 ボランティアスタッフ
ぼ ら ん て ぃ あ す た っ ふ

募集
ぼしゅう

！ 

Recrutamento de voluntários para o  

Daidogei World Cup in Shizuoka 2020 

Como todos os anos, o evento Daidogei World Cup será realizado no outono, entre 

31 de outubro a 3 de novembro. Para tanto, a comissão organizadora está 

recrutando voluntários para vários tipos de atividades. Solicita-se que o interessado 

esteja à disposição por mais de 2 dias, além de participar de reuniões e estudos 

antes do evento (dias 3 (sáb.) ou 6 de outubro(3ª.f.), o dia que preferir).  

Na área de idiomas por exemplo, há 50 vagas para servir de tradutor. Neste caso é 

necessário ter mais de 18 anos e um alto domínio do idioma em questão. Verifique 

junto a comissão organizadora as categorias de voluntários e os requisitos 

necessários.  

Como se inscrever: preencher os dados necessários no formulário próprio e enviá-lo 

por fax ou correio ao “Daidogei World Cup Jikko-iinkai” até 31 de agosto. 
Dependendo da área a inscrição pode encerrar antes do tempo. O formulário pode 
ser encontrado na recepção geral de cada subprefeitura ou então no setor “Machiwa 
Gekijou Suishin-ka” (Prefeitura Aoi Kuyakusho, 17º. andar, telefone 054-221-1228, 
em japonês). Pode inscrever-se também pelo website (digite 静岡

しずおか

 大道
だいどう

芸
げい

 

ワールドカップ
わ ー る ど か っ ぷ

, “Shizuoka Daidogei World Cup HP”).  
Inform.: entre em contato com a comissão organizadora “Daidogei World Cup 
Jikko-iinkai”, telefone 205-9840  fax 204-9920 (atendimento em japonês)/ 
“Machiha Gekijo Suishinka Shizuoka Chosha 16F” tele.:221-1228 , Fax 221-1109 

がん検診
けんしん

無料
むりょう

クーポン券
く ー ぽ ん け ん

を送
そう

付
ふ

します 

 
Envio de cupom para o exame de câncer gratuito  

No início de junho será enviado o cupom aos beneficiários do Seguro Nacional de 
Saúde que se enquadram nos itens conforme segue abaixo:  
1) Exame médico do câncer cervical (câncer do colo de útero): para pessoas do 

sexo feminino nascidas entre 2/4/1999 a 1/4/2000 
2) Exame médico do câncer das mamas: para pessoas do sexo feminino nascidas 

entre 2/4/1979 a 1/4/1980 
※Para quem tem oportunidade de submeter-se aos exames no local de 

trabalho, dê preferência para esta opção.  

Para maiores informações, comunique-se com o setor municipal “Kenkouzukuri 

Suishin-ka”, telefone 054-221-1579 (somente em japonês). 
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73回
かい

 総
そう

おどり講習会
こうしゅうかい

  

Treino de dança para o       

73º. festival“Shimizu Minato Matsuri” 

O evento será realizado entre 28 a 30 de agosto de 

2020. A comissão organizadora realizará o treino por 

etapas e tipo de músicas para que os interessados 

possam treinar as coreografias (entrada gratuita).  

Local e horário: Ginásio de esportes municipal de 

Shimizu (Shimizu Sougou Undoujou-Taiikukan), das 

18:30~20:30hs. Para participar, vá diretamente ao local.  

Levar: tênis para uso interno no ginásio de esportes.  

1) 10/maio e 28/junho: Kappore, Furamenko 

2) 17/maio        :Minato Kappore e Ji-odori 

3) 24/maio e 14/junho: Kappore Nebuta 

4) 31/junho        : Kappo Regae 

5) 7/junho         : Kappore Eisaa  

6) 21/junho        :Minato Kappore,Kappore Eisaa 

7) 17 e 19 de julho   :Ji-odori (inclui yukata odori) 

Informação:Comissão organizadora “Shimizu Minato 

Matsuri Jikko-iinkai”, 054-354-2189 (em japonês)  

Shimizu Sangyo Joho Plaza 1F 

(Shimizu-ku Aioi-cho 6－17） 

                 

 スズメバチの巣
す

を見つけ
み

たら、まずは、相談
そうだん

 

Caso encontrar um ninho de 

vespas,consulte antes 

No Japão ocorre muitos acidentes com abelhas 

desde o verão ao outono. Por isso, descobrir e eliminar 

o ninho no início é um dos pontos essenciais.  

As abelhas não gostam muito de vento e chuva, por 

isso constroem ninhos debaixo do telhado, na cerca de 

plantas, galho de árvores, etc. Elas costumam 

construí-los em maio ou junho e terminam em julho 

com formato de uma bola, com apenas uma abertura 

para entrar e sair. O modo de eliminar o ninho 

diferencia conforme o tipo da vespa.  

Informações sobre pedido de exterminação de 

ninhos de vespas: call center 200-4894 (em japonês)  

Informações no Seikatsu Eiseika ☎  249-3155 , 

Hokenjo Shimizu Shisho ☎ 354-2214 

※O atendimento é feito só quando o ninho é descoberto. 

コロナウイルス感染
かんせん

 

Infecção devido ao Coronavirus 

Atualmente existe uma grande preocupação com a 

disseminação de novas infecções por coronavírus.  

A infecção pelo coronavírus pode propagar em grande 

escala. Para evitar esta propagação é necessário a 

colaboração de todos obedecendo a regra de etiqueta 

ao tossir e ao lavar as mãos , evitando passeio 

desnecessário e pricipalmente sair de casa quando 

apresentar sintomas de gripe e outros, e também 

evitando lugares mal ventilados e locais onde há uma 

grande concentração de pessoas. A sua colaboração 

estará evitando a contaminação de outras pessoas e 

de pessoas que você ama ao seu redor.. 

 

 〇  ◎  〇  ◎  〇  ◎  〇  ◎  〇   

ＨＩＶ／エイズ
え い ず

検査
け ん さ

 

                    Exame gratuito de HIV 

Tendo em vista o aumento de doenças sexualmente 

transmissíveis principalmente entre os jovens (como a 

sífilis e Aids), a campanha de divulgação do tema 

acima citado é entre 1 a 7 de junho. Para receber um 

tratamento adequado é importante descobrir a doença 

na fase inicial, além de evitar o contágio a outras 

pessoas sem perceber.  

No Posto de Saúde (Hoken-jo) qualquer pessoa pode 

se submeter aos exames anônimamente. É gratuito e 

não há necessidade de reservar horário.  

Informações: Setor “Hoken Yobou-ka”, telefone 

054-249-3172 (em japonês) 

 

〇  ◎  〇  ◎  〇  ◎  〇  ◎  〇 

「大腸
だいちょう

がん検査
け ん さ

」の自己
じ こ

負担
ふ た ん

金
きん

が無料
むりょう

になります！ 

“Exame de câncer de cólon” gratuito 

As pessoas entre 40 a 59 anos e que estejam 

inscritas no Seguro nacional de saúde da cidade de 

Shizuoka, e optarem em fazer em conjunto o 

“Exame médico específico” e o “Exame de câncer 

de cólon”, o exame de câncer do cólon ficará 

gratuito a partir deste ano. Para pessoas alvos, 

o ”cupom gratuito” foi enviado em abril. 
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南海
な ん か い

トラフ巨大
き ょ だ い

地震
じ し ん

に備え
そ な
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ストレス反応
はんのう

が出た
で
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                            Reação ao estresse 

Ao sentir medo quando ocorrer um terremoto, uma 

grande carga de estresse afeta a pessoa. É 

considerado como reação de estresse quando há 

mudanças nos sentimentos e no própio corpo da 

pessoa.Este fator poderá ocorrer quando a pessoa 

passa por uma situação chocante como um grande 

terremoto. 

É possível observar a reação de estresse nas 

seguintes situações. 

①  Emoção psicológica 

Paralisia emocional , insônia , medo contínuo , 

insegurança , solidão , distorção de personalidade , 

irritação , raiva, sentimento de culpa por sobreviver . 

② Físico 

Dor de cabeça, languidez(だるさ)nas mãos e pés, 

dores musculres e do peito , ânsia , rigidez da 

nuca(katakori), suor . 

③  Pensamento 

Sem capacidade de concentração,  paralisação  do 

pensamento , confusão , perda da memória por curto 

tempo, desânimo, diminuição do poder de decisão e 

julgamento palpitação . 

④ Comportamento 

Explosão da raiva, problemas entre os membros da 

familia, recusa-se a contactar com aqueles que estão 

ao redor, problemas com a bebida , volta a ter 

comportamento de criança novamente. 

O modo de reduzir o estresse: 

①Não sofra sozinha, consulte ou converse com 

alguém . 

②Não trabalhe demais, procure reservar uma pouco 

mais de tempo para você. 

③Descanse o suficiente e tenha uma alimentação 

saudável. 

④Tenha paciência, pois a reação do estresse poderá 

aparecer e desaparecer até que desapareçará  

totalmente 

⑤Evite ingerir álccol em excesso. 

⑥Dentro de 1 mês ,não tome decisão precipitada que 

mude seu destino. 

⑦Procure exercitar o corpo para melhorar a circulação 

sanguínea. 

 

☆彡  ☆彡  ☆彡  ☆彡  ☆彡  ☆彡  

５月
がつ

１0日
にち

は母
はは

の日
ひ

 

  2º. domingo de maio: é dia das Mães! 

Tanto no Brasil como no Japão comemoramos o 

“Dia das Mães” no 2º. domingo de maio. Porém, 

como surgiu esta data especial?  

Bem, há muitas versões sobre a origem desta 

data e uma delas é sobre a jovem Anna Jarvis dos 

USA. Dizem que, quando sua mãe Ann Marie 

Reeves Jarvis faleceu, foi dedicado um dia 

especial para todas as mães na igreja de Grafton. 

Isso chamou a atenção e 3 anos depois, foi 

celebrada nessa igreja o 1º. Dia das Mães. Nessa 

ocasião ela enviou 500 cravos, cuja flor 

simbolizava as virtudes da maternidade. E assim, 

ao longo dos anos enviou mais de 10.000 cravos e 

hoje em dia, são considerados como símbolo de 

pureza, força e resistência das mães.  

O presidente Thomas Woodrow Wilson 

oficializou a data em 1914 e a comemoração 

difundiu-se pelo mundo todo. A data diferencia 

conforme o país mas assim como no Brasil, nos 

USA, Japão, Itália, etc., ela é comemorada no 2º. 

domingo de maio. Já no Brasil, o presidente 

Getúlio Vargas oficializou a data em 1932. 

💛 ♡ 💛 ♡ 💛 ♡ 💛 ♡ 💛 
   

 

 

 

 

 

 

 

Feriados de maio no Japão 

3 de maio: Kenpo Kinenbi（憲法記念日） “Dia da 

Constituição” 

4 de maio: Midori no hi （緑
みどり

の日
ひ

）“Dia do Verde” 

5 de maio: Kodomo no hi （子
こ

どもの日
ひ

）Esta data foi 

criada para meninos, porém, em 1948 tornou-se o “Dia 

das Crianças”, ou seja, dia de todas as crianças. 

6 de maio: feriado transferido(振替休日) do dia 3 
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