
 

**NOTÍCIAS “di” 
  SHIZUOKA**  O brasileirinho 

   Responsável pelo boletim informativo: Cecilia Kamiji.......Edição junho/2020—No.194 

Boletim da SAME: Associação de Intercâmbio Multicultural da Cidade de Shizuoka (静岡市国際交流協会) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

特別
とくべつ

定額
ていがく

給付
きゅうふ

金
きん

について 

                                            Benefício de valor fixo especial 

Será fornecido o Beneficio de valor fixo especial a todas as famílias como “medida econômica 

de emergência devido ao coronavirus” 

●Pessoa alvo➡Para pessoas registradas no Registro Básico de Residentes até o dia 27 /4 / 2020. 

●Como será pago?➡O beneficio será depositado na conta do representante da familia(setai nushi) 

de todos os membros da familia. Cada membro reberá o valor de ￥100.000(cem mil ienes) 

●Como fazer a solicitação?➡A prefeitura enviará o formulário ao representante da família pelo 

correio (Setai Nushi). Preencha o formulário com a conta bancária e outros e anexar. 

＊Caso o representante da familia tiver o cartão do My Number,poderá fazer a solicitação por 

via online(Mainapôtaru). 

A solicitação só poderá ser feita pelo representante da familia. 

●O que é necessário anexar?➡Solicitação pelo correio : cópia da caderneta bancária e outros(com 

nome do banco, agência,número da conta e nome )e documento de identificação(Zairyu card , CNH, 

cartão do seguro nacional de saúde e outros). Por via online não é necessário anexar o documento 

de identificação. 

●Quando será pago?➡O formulário de solicitação será enviado no final de maio, e em meados de 

junho está previsto o pagamento. Por via online as solicitações iniciaram no dia 11 de maio e o 

pagamento está previsto a partir do final de maio. 

●Em caso de dúvidas ➡Consulte o HP da cidade. Sempre com informações atualizadas. 

Informações : Shimin Jiti Suishinka Tel.0570-08-0567 das 09:00-20:00. 
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【新型

しんがた

コロナに関する
かん

問合
といあわ

せ】“ Perguntas sobre o novo coronavirus” 

 

・Na cidade de Shizuoka consultas sobre qualquer assunto relacionado ao novo 

coronavirus.Atendimento em japonês todos os dias das 9:00 às 20:00. 

       0570-08-0567 

・No Centro de Coordenação Multicultural da Cidade de Shizuoka, poderá 

fazer consultas em idiomas estrangeiras. O atendimento é de segunda a sexta das 

8:30 às 17:15. 

Em Shizuoka       054-273-5931 / Shimizu       054-354-2009 



 

静岡市
しずおかし

多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

総合
そうごう

相談
そうだん

センター 

Centro de Coordenação Multicultural  

da Cidade de Shizuoka 

A cidade de Shizuoka conta com 3 centros de consultas, 

onde são fornecidos aos residentes estrangeiros 

informações sobre a vida cotidiana, impostos, pensões, 

vistos, trabalho e educação. 

O conselheiro responderá as perguntas em seu idioma 

nativo através do Facebook Messenger 

(Somente no horário de trabalho dos conselheiros).  

Confira abaixo o local, dia , horário e o idioma que deseja. 

＊Na subprefeitura de Aoi, poderá fazer as consultas em inglês, 

francês e espanhol no horário das 8:30-17:15 nos dias úteis e 

na subprefeitura de Shimizu consultas em inglês das 

8:30-17:15 nos dias úteis. 

● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆  

中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

等
など

無料
むりょう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

 

Consultoria gratuita para pequenas e médias empresas 

A partir do dia 30 de abril foi instalado o balcão de consultoria para 

pequenas e médias empresas e trabalhadores, para tratar de 

assuntos relacionados a” infecção do novo coronavirus.”         

É necessário fazer a reserva antes. 

Horário: das 10:00-19:00 nos dias úteis 

Local: Sangaku Kouryu Centa(Aoi-ku Miyuki-chô) 

Conteúdo: 

。Consulta sobre a administração e trabalho por um consultor 

de pequenas e médias empresas e por um consultor de 

seguro social. 

。Apoio à utilização de sistemas nacionais de apoio (Subsídio 

de ajuste de emprego, Benefícios sequenciais, etc) 

。Aplicação da garantia safety net (garantia relacionada à 

estabilidade da administração) e outros. 

Poderá se inscrever pelo telefone 0570-08-0567 ou pelo HP. 

Mais informações no Sangyo Seisakuka ☎354-2232 e 

Shogyou Rouseika ☎354-2430 

● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● 

レジ袋
ぶくろ

が有料化
ゆうりょうか

されます 

A sacola de plástico será cobrada 

A partir do dia 1º de julho as sacolas de plástico distribuidas em 

lojas, supermercados e outros inclusive varejistas serão 

cobrados em todo país.No planeta terra em que vivemos, 

problemas ambientais como  plásticos oceânicos e o 

aquecimento global, estão se tornando cada vez mais graves. 

É necessário que cada um controle o uso excessivo de 

plásticos descartáveis, revendo o estilo de vida atual. A cidade 

de Shizuoka começou o movimento 4R(recusar,reduzir,reutilizar, 

reciclar) e recomenda o uso do “My bag” ao fazer compras. 

Leve sua própria sacola na hora da compra. 

E juntos vamos repensar o que é possivel fazer para deixarmos 

o planeta rico em natureza para a próxima geração que está 

pra vir. Mais detalhes no HP do Keizai Sangyosho, e 

informações pelo telefone 221-1361 no Genryo Suishinka. 

● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● 

 

しずおか文化
ぶ ん か

de ステイホーム 

Cultura de Shizuoka em casa 

A finalidade do “Shizuoka bunka de stay home” é  

que cada pessoa possa desfrutar a cultura da 

química, da música e das artes em casa. 

Nas instalações gerenciadas pela Fundação de 

Promoção Cultural(Bunka Shinko Zaidan) estão 

disponíveis canais gratuitos onde poderá assistir e se 

divertir em casa. 

.Museu de ciências RuKuRu(Shizuoka kagaku 

RuKuRu) 

Dia Horário Aoi Suruga Shimizu 

2ª 

feira 

manhã  Inglês 

8:30-17:15 

Espan./Portug. 

8:30-17:15 tarde  

3ª 

feira 

manhã  
 Portug./Espan. 

8:30-12:00 

tarde  
Tagalo 

13:00-16:00 

4ª 

feira 

manhã 
Chinês 

9:00-12:00 

 
Portug./Espan. 

8:30-17:15 

tarde  

5ª 

feira 

manhã  
 Espan./Portug. 

8:30-17:15 

tarde 
Tagalo 

13:00-17:00 

Chinês 

13:00-16:00 

6ª 

feira 

manhã    

tarde 
Vietnamita 

13:00-17:00 
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◎Poderá executar experiências ou assistir show de 

ciências juntamente com Rukurin acessando o canal 

diretamente no Youtube ou Facebook. 

.Salão de música de Shizuoka AOI 

◎Concertos 

Dirigidos pelo diretor artistico(Nodaira Itirô) e 

imagens de concertos patrocinados pelo AOI e muitos 

outros. 

.Museu da cidade de Shizuoka 

◎Apresentação de obras no HP 

Obras famosas, livros, objetos que podem ser 

adquiridos no museu municipal. 

Além da divulgação de outras instalações também. 

● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ●  

 

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。
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 junho 

(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. 

● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● 

 

国民
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Notificação de pagamento do Seguro Nacional de Saúde 

O carnê do Seguro Nacional de Saúde passa a ser 

enviado a todos os beneficiários em meados de junho, cujo 

valor está dividido em 10 parcelas. A 1ª. parcela inicia-se em 

junho de 2020 e a última termina em março de 2021. E para 

facilitar o pagamento, quem quiser poderá optar pelo 

desconto direto da sua conta bancária, basta ir ao balcão do 

setor do Hoken Nenkinka e levar a caderneta ou o cartão 

magnético bancário e um documento pessoal com foto. 

Se estiver com dificuldades para o pagamento, devido a 

uma diminuição na renda mensal por efeito do coronavírus, 

existe um sistema de redução.Para isso é necessário fazer a 

inscrição mas antes venha consultar.  

Para maiores detalhes, informe-se junto ao Setor “Hoken 

Nenkinka” de cada Subprefeitura regional. 

Aoi Kuyakusho (054) 221-1070, Suruga Kuyakusho 

(054) 287-8621, Shimizu Kuyakusho (054) 354-2141 

● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● ☆ ● 

梅雨
つ ゆ

について 

    Época de chuva “tsuyu” 

Na estação das águas, chove quase todos 

os dias no Japão de maneira contínua ou 

repentina. A palavra “tsuyu” serve para designar 

os dias contínuos de chuva que causam 

instabilidade climática com temporadas de chuvas 

constantes. É composto pelo “kanji” de ameixa (梅
うめ

 

umê) e de chuva ( 雨
あめ

 ame) onde, com a 

justaposição dos 2 ideogramas lê-se “tsuyu”. 

Mesmo não tendo uma data definida, sabemos que 

normalmente começa no início do mês de junho e 

termina em meados de julho, com exceção de 

Hokkaido. Como será este ano? 

A estação das águas é muito importante aos 

agricultores que aproveitam esta época para o 

plantio do arroz, replantando as mudas (田植
た う え

 tauê), 

já contando com a água da chuva. 

☆彡  ☆彡  ☆彡  ☆彡  ☆彡  ☆彡 

 

6月
がつ

2１日
に ち

は父
ちち

の日
ひ

 

21 de junho: dia dos pais no Japão 

No Brasil, esta data é comemorada no 2º. 

domingo de agosto, justamente por ser um 

mês em que não há nenhuma data 

comemorativa. Dizem que foi festejada pela 

primeira vez em 14 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, 

patriarca da família. Esta ideia partiu do publicitário Sylvio 

Bhering.  

Já no Japão, ela é comemorada no 3º. domingo de 

junho e sua origem vem dos Estados Unidos, cuja data foi 

oficializada em 1972. Foi se expandindo em torno de 1950 e 

tornou-se uma data comemorativa nos anos 80. Como uma 

estratégia comercial, as lojas em geral transformaram o dia 

dos pais num dia comemorativo e assim se expandiu pelo 

país.  

Não está estabelecido que tipo de flor se presenteia 

aos pais, mas em geral são rosas amarelas por trazer 

felicidade, alegria, ser o símbolo da esperança, além de 

rosas brancas, lírios, entre outras.  

Independente do tipo e cor das flores, o importante é 

transmitir todo o amor e carinho pelo pai que é único! Feliz 

dia dos pais!! -3- 


