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SAME SHIMIZU  
〠424-8701 Shizuoka Shi, Shimizu Ku, Asahi Cho 6-8 

☎054-354-2009   Fax: 054-352-0334 
Segunda: Espanhol, Português  08:30 -17:15 
Terça:  Português, Espanhol  08:30 - 12:00 
                  Tagalo   13:00 - 16:00 
Quarta:  Português ,Espanhol 08:30 - 17:15 
Quinta:  Espanhol,Português--08:30-17:15 
                   Chinês  13:00 a 16:00 

SAME SHIZUOKA  
〠420-8602 Shizuoka shi, Aoi ku, Ote-machi 5-9  

“Shizuoka Shiyakusho Shinkan” 17-F 

☎  054-273-5931   Fax: 054-273-6474 
Quarta:  Chinês         09:00 a 12:00 
Quinta:  Tagalo    13:00 a 17:00 
Sexta:  Vietnamita  13:00 a 17:00 

Centro de Coordenação 
Multicultural da Cidade de 
Shizuoka.  Balcão de  
atendimento aos estrangeiros 

  

外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための無料生活相談会
むりょうせいかつそうだんかい

 

Consultas  gratuitas  aos  estrangeiros 
residentes  de  Shizuoka  sobre  questões   
da vida diária 

 

◆DATA E HORÁRIO: Dia 18 de julho (Sábado)   

                                      Das 13:30 às 15:30 

◆LOCAL:   Shimizu Hoken Fukushi Center 

              (Shimizu-ku Shibukawa 2 chōme 12-1) 

◆INTÉRPRETES:Inglês,tagalo,espanhol,chinês,             

                          português, vietnamita, indonésio  

◆RESERVA:  É  necessário  fazer  a  reserva 

antecipadamente  na  SAME  sede  de  Shimizu        
(☎054-354-2009) ou através do Facebook “Helpline 

Shizuoka City” enviando uma mensagem  

 

 

。◆PÚBLICO ALVO:  Residentes  estrangeiros  ou      

。japoneses relacionados. 

。Estarão a disposiçãoadvogados,médicos,dentistas,    

eeescrivães administrativos, professores de creche e 

oooutros especialistas .  

    Poderá fazer consultas jurídicas, consultas sobre     

d direitos humanos,procedimentos de imigração tais 

cccomo   obtenção ou renovação de vistos. 

。Atualmente devido ao Novo Coronavirus , 

。a consulta será realizado por video conferência. 

  ＊E não se esqueçam !!n 

   É necessário fazer a reserva com   
   antecedênciannnnnnnnnnnnnnnnnn                                                
 
        
 

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

 

一般財団法人 

 

日本語
に ほ ん ご

を母語
ぼ ご

としない子
こ

と親
おや

のための 

        高校
こうこう

進学
しんがく

ガイダンス 

Orientação Gratuita sobre o Ingresso no “Kōｋō“ 

 

DATA: 8 de agosto de 2020 ( sábado ) 

HORA:  das 13:30 às 15:30    

LOCAL: Prefeitura regional de Shimizu 

               3ºandar,sala de reunião 313. 

               Shizuoka-shi Shimizu-ku Asahi-chō 6-8 

Os  estudantes  que  ingressaram  nos  colégios 

públicos ou particulares também estarão presentes! 

Vamos perguntar e tirar as dúvidas diretamente 

com os professores dos colégios! (A entrada principal 

estará fechada,portanto entrar pela porta lateral 

onde estão os seguranças.   

O estacionamento da prefeitura pode ser utilizado). 

ORGANIZAÇÃO: Secretaria de Educação Municipal 

de Shizuoka Tel. 054-354-2521. 

＊Haverá intérpretes no idioma  

    em inglês,espanhol, chinês, 

    português e tagalo. 

 清水みなとかっぽれ開催中止のお知らせ 

 Cancelamento do Shimizu Minato Kappore 

O evento[73ªShimizu Minato Kappore] previsto para o dia 28 a 30 de agosto será cancelado devido as 

medidas contra a infeção por novo coronavírus.Será dado prioridade a segurança dos dançarinos e dos 

visitantes.Informações no HP Shimizu Minato Matsuri ou pelo tel. 354-2189. 
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Na cidade de Shizuoka, as bicicletas são os meios de transportes mais 

acessíveis para os cidadãos e para facilitar mais ainda ,iniciará o sistema de 

aluguel e devolução de bicicletas. 

Serão instalados várias bases de locação pela cidade e a 

devolução poderá ser feita em qualquer base. 

Além disso, todas as bicicletas são elétricas, facilitando a 

corrida. 

Os  cidadãos  poderão  utilizá-los  para  deslocar  até  o 

trabalho, ir à escola, fazer compras do dia a dia,etc.,e 

também poderão ser utilizados pelos turistas que visitarem 

a cidade de Shizuoka.  

Que tal você também iniciar uma vida confortável usando "PULCLE"! 

①Abaixe o Aplicativo 

        

 

 

 

②Localize a base de locação 

 

 

 

 

 

③Escreva  a senha no painel 

 

 

 

 

 

④Após o uso devolva na base 

de locação 

 

いつでも、気軽にシェアサイクリング♪「PULCLE」始まります 

   Iniciará o serviço “PULCLE”,bicicletas compartilhadas♪ 

 屋外プール 

   

Piscinas públicas 

 

A partir do dia 1 ao dia 30 de agosto ,as piscinas 

públicas ficam abertas ao público. 

＊Quanto ao horário dos locais ,por favor verifique 

antes pelo HP. 

。Toda segunda-feira está fechada( excluindo 

feriados , e conforme as condições climáticas o local 

pode estar fechado). 

。A entrada é gratuita (Piscina de 50 m, para 

crianças com mais 3 anos a taxa é 150 ienes). 

。Crianças que frequentam a 2ªsérie ou menor 

devem estar acompanhado dos pais e crianças abaixo 

da escola secundária ,devem estar acompanhado dos 

pais após as 17:00. 

。Utilize transportes públicos ou bicicletas até o 

local. 

           リバウェル井川スキー場 

 
◇Festival de Yanagiran 

Será realizada o festival de yanagiran no dia 18 

de julho(sábado) das 10:00  `as 16:00. Poderá 

apreciar esta flor enfeitando o 

local em grande escala. 

Haverá também vendas de 

produtos locais.  

◇Aberto o esqui de verão 

No periodo de 18 de julho ao dia 31 de 

outubro ,somente nos sábados , domingos e 

feriados poderão divertir esquiando. O lift  

Liverwell Igawa Esqui  

funciona das 8:30 às 16:00 e o estacionamento das 

8:00 às 17:00.A taxa do lift para o dia todo custa 

1040 ienes para pessoas com mais de 15 anos e 

crianças de 3 anos a 14 anos custa 310 ienes. 
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 マイナンバーカード申請のための写真を無料撮影します！ 

  Solicitação do My number até o dia 30 de setembro 

Até o dia 30 de setembro  nos setores do Koseki Juminka poderá requerer o My number 

card e a foto será gratuita.＊Não esqueça de levar o Kojin Bangou Kaado Koufu 

Shinseisho. Caso tenha sido extraviado poderá substituir pela Carteira de Habilitação 

ou documentos com foto emitidos pelo escritóro do governo. E caso não tenha qualquer 

documento para comprovar, informe-se no Koseki Juminka de cada região. Estaremos 

auxiliando o preenchimento do requerimento. Aproveite esta oportunidade. 

Informações : 

Aoi-ku Koseki Juminka (Shizuoka Chosha Shinkan 1F) tel: 221-1110 

Suruga-ku Koseki Juminka (Suruga Kuyakusho 1 F) tel: 287-8611 

Shimiz-ku Koseki Juminka(Shimizu Chosha 1F) tel:354-2492  

静岡県国民健康保険被保険者証が新しくなります。 

Certificado Nacional de Seguro de Saúde de Shizuoka 

Em julho será enviado o  novo Cartão do Seguro 

nacional de Saúde de Shizuoka. Quando receber o 

novo  cartão  verifique  os  dados  se  estão  corretos.  

Caso  encontrar  algum erro,  favor  devolver  até  a 

subprefeitura  .  O  cartão  atual  é  “verde  claro”  e 

mudará para a cor “creme”. 

E o novo cartão terá validade a partir do dia 1 de 

agosto. 

第67回安倍川花火大会 開催中止のお知らせ                            

    Aviso   de cancelamento    

 
O  festival  de  Fogos  artifícios  de  Abekawa 

programado para a realização ainda este ano, será 

cancelado devido as medidas contra a infeção por 

novo  coronavírus.  Será  dado  a  prioridade  a 

segurança dos visitantes e dos moradores locais. 

Mais  informações  pelo  HP  “Abekawa  Hanabi 

Taikai “ ou pelo tel. 221-7199 ,fax 221-8199 
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エコノミークラス症候群 

Síndrome da classe econômica 
Ficar muito tempo na mesma posição, pode dificultar 

o fluxo de sangue na panturrilha causando a 

trombose. Geralmente esta sindrome é detectado em 

pessoas que viajam em aviões e outros na classe 

econômica e por ficarem na mesma posição em um 

espaço limitado .  

Uma das pernas poderá inchar e caso agravar a 

trombose poderá percorrer  as  veias  e  chegar aos 

pulmões causando a embolia pulmonar e até mesmo 

levar a óbito. Após  um terremoto há a possibilidade 

de contrair a sindrome pois, o convívio em um refúgio 

ou no próprio automóvel acaba obrigando a pessoa a 

ficar na mesma posição por longas horas. E outro 

motivo que pode causar a síndrome é a desidratação. 

Nos locais de refúgio a estrutura dos banheiros são 

precários assim, para evitar o usos do mesmos os 

refugiados  evitam  consumir  liquidos  causando  a 

desidratação.  
 Que tipos de pessoas correm o risco de contrair a  

 

 

Síndrome da classe econômica                                                                                                 

*Portadores de varizes 

*Pessoas de meia idade acima de  

  40 anos 

*Pessoas com 

diabetes ,hiperlipidemia,hipertensão arterial e 

doenças relacionados ao estilo de vida 

*Obesos (As gorduras acabam causando uma má 

circulação do sangue) 

*Pessoas que consomem os contraceptivos orais (a 

pílula) 

*Grávidas ou mulheres pós-parto 
 

Como evitar a Síndrome da classe econômica 

Usar vestimentas largas , ingerir  líquidos, fazer 

movimentos de elevar e baixar os dedos dos pés e 

calcanhar ,movimentar o tornozelo ,  massagear e 

alongar a panturrilha e os dedos dos pés . 


