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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 

Publication: （General Incorporated Foundation）  Shizuoka City Association for Multicultural Exchange （SAME）  
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E aí?? já fez a sua solicitação do 
Benefico de valor fixo especial? 
忘れ
わ す

ていませんか？特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

の申請期限
しんせいきげん

は9月
がつ

7日
ｶ

です. 

Para as pessoas que ainda não fez a 

solicitação ,em julho foi enviado o aviso 

para que a solicitação seja feita o mais  

rápido  possível.  

Caso tenha dúvidas ligue  diretamene no 

Shizuoka-shi  Shingata  Corona  Virus 

nandemo dial 0570-08-0567 (das 9:00-20:00) 

Não se esqueça !! 

que o prazo da solicitação é até o dia 7 de 

setembro(carimbo do correio).  

    Solicitação do My number e a foto é gratuita! 

   マイナンバーカード申請
しんせい

のための写真
しゃしん

を無料撮影
むりょうさつえい

します！ 

Até o dia 30 de setembro  nos setores do Koseki Juminka 

pode requerer o My number card e a foto será 

gratuita.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  

Lista do principal suporte devido a infecção do novo coronavírus 

                         新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

に伴
ともな

う主
おも

な支援
し え ん

一覧
いちらん

 

Caso tenha alguma dúvida sobre os seguintes tópicos, poderá fazer a consulta por telefone. 
Mas atenção ,a consulta é somente em japonês e a ligação custa 30 ienes /min.. 

Ajuda financeira especial: ☎0570-08-0567 (9:00-20:00)         

Beneficio de moradia :☎054-221-1082 (8:30-17:30) 

Subsidio Especial para familias com crianças: ☎0120-271-381(9:00-18:30) 

Seguro nacional de Saúde・cuidados médicos para idosos: ☎054-221-1539 (8:30-17:30) 

Fundos emergencial para indivíduos ・ Fundo integral de apoio:☎0120-46-1999 (9:00-21:00) 

Fundos de bem estar a pais solteiros :Shimizu ☎054-221-1093(8:30-17:30) 

Apoio as empresários e            
empresas 

  企業･事業主向け支援
き ぎ ょ う ・ じ ぎ ょ う ぬ し む し え ん

 
 
Sobre o imposto 
Nacional 

国税の猶予
こ く ぜ い  ゆ うよ

 
 

 
Sobre o Imposto Mu-
nicipal 

市税
しぜい

の猶予
ゆうよ

  

 

 

Subsidio de apoio 
comercial  

エール静岡事業者応援金
しずおかじぎょうしゃおうえんきん

  

 
 
Subsídio de  
sustentabilidade 
para pequenas  
empresas 

小規模事業者持続化補助金
しょうきぼじぎょうしゃじぞくかほじょきん

 

Recrutamento de inquilinos para moradia municipal 

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 

A cidade de Shizuoka está recrutando inquilinos com os seguintes requisitos. 

Poderá se inscrever pessoas que residem em Shizuoka ou é empregado numa 

empresa situado na cidade,possuir independência financeira mas está com 

dificuldade para alugar um imóvel particular, estar noivo, e possuir família. 

Periodo de inscrição : dia 1 ao dia 5 de agosto. 

O formulário de inscrição encontra-se no setor administrativo Shizuoka-shi 

Machi  Dukuri  Kousha(Shizuoka Chosha 5ºandar  Tel.  221-1253,  Shimizu 

Chosha 2ºandar Tel.354-2238) e também no balcão de informações gerais da 

prefeitura regional  de Aoi,  no  escritório  da filial  de Osada e  Kanbara. 

Conforme o números de inscritos poderá ser sorteio. 
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Shizuoka Cidade Multicultural    多文化共生
たぶんかきょうせい

のまち しずおか 

 

O número de estrangeiros que vivem na cidade de Shizuoka 

ultrapassam 10 mil pessoas e desde 2014 vem aumentando 

consideravelmente estudantes estrangeiros e estagiários técnicos.  

A cidade compreende as diferentes culturas e valores dos residentes 

estrangeiros que vivem juntos e promove o desenvolvimento de uma 

cidade de coexistência multicultural que traz diversidade à vitalidade da cidade. 

「Centro de Informações para Residentes Estrangeiros」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
せ ん た ー

 

O Centro está a disposição desde setembro de 2019 para prestar consultas em 14 idiomas. A equipe de 

consultores(português,espanhol,inglês,chinês,tagalo) estão a disposição no local e para consultas em outros 

idiomas é proporcionado por uma conexão através do tablet.  

As consultas podem ser feitas de 2ª a 6º-feira das 8:30 ～17:15 (exceto sábados, domingos e feriados) 

diretamente no local. 

Informações : ◆HP Prefeitura da cidade de Shizuoka                               ◆HP  SAME 

                          http://www.city.shizuoka.jp/000_002142.html                    http://www.samenet.jp    

Hipertermia 熱中症
ねっちゅうしょう

とは  
A hipertemia é causado pela exposição a 
alta temperatura e a ambientes de 
temperaturas elevadas, prejudicando o 
funcionamento de diversos órgãos. 
E aqui vão algumas dicas de como se prevenir da 
hipertemia. 

・Ao sair de casa procure caminhar na sombra e use 
   chapéu ou sombrinha. 

・Mantenha o ambiente fresco  com    
    o ar condcionado e o ventilador. 

・Use roupas leves  

・Ingerir liquidos com frequência e     
    alimentos salgados 

・Não permanecer dentro do carro     
    desligado, mesmo  

Salão de ciências de Shizuoka 「RU・KU・RU」 

O salaõ estará  aberta temporariamene todos os dia 

durante as férias de verão , do dia 1 ao dia 30 de agosto. Nas férias de verão venha aprender 

brincando no salão de ciências. 

Vários eventos serão realizados ,tais como: 

・Experiências geladas, próprias para o verão 

・Consultas sobre experiências com tema livre 

・Brincadeira com o ar 

・Palestra com tema [ Qual a origem dos japoneses?] 

・Tocar em um gelo Antártico 

Enfim várias outra atividades.e poderá obter infromações no 「RU・KU・RU」pelo 

tel. 284-6960. 

O horário é das 9:30 às 17:00 

Taxa: 520 ienes para adultos, 120 ienes para alunos do Chugako que moram em outras 

cidades e para quem mora em Shizuoka e alunos atè o chugakko a entrada é gratuita. 

★Dia dos pais no Brasil  8月
がつ

９日
にち

は父
ちち

の

日
ひ

  
Dizem que o “Dia dos Pais” 

tem  origem  na  antiga 

Babilônia, há mais de 4 mil 

anos.  Um  jovem  chamado 

Elmesu moldou em argila o 

primeiro  cartão  desejando 

sorte, saúde e longa vida ao 

seu  pai.  Já  nos  Estados  Unidos,  a  data  foi 

oficializada pelo presidente americano Richard 

Nixon em 1972  e  é  comemorada  no  terceiro 

domingo de junho como no Japão. No Brasil, esta 

data  é  comemorada  no  segundo  domingo  de 
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Quando ocorrer um desastre que atitude devemos 
tomar para refugiar. 

災害時
さいがいじ

の避難行動
ひなんこうどう

について考える
かんが

 

Com o risco de infecção por novo coronavirus,devemos 

ter muito cuidado ao refugiar. 

E juntos vamos pensar como refugiar diminuindo o 

risco, protegendo sua própria vida. 

 

Principais pontos sobre a evacuação 

Quando ocorrer um grande desaste natural e estiver 

em um local perigoso,evacue do local. 

①Todos devem evacuar do local? 

O ideograma（kanji） [避難Hinan]➡ 避significa 

“evitar” 難tem o significado de “dificulade”.As pessoas 

que estiverem em um local seguro, não há 

necessidade de refugiar. 

Antes de acontecer um grande desastre 

deixe verificado de antemão se onde mora é 

seguro . 

②Quando refugiar? 

Na cidade, quando o risco de um desastre aumentar, 

as informações de prevenção de desastres são 

transmitidas através de rádio, e-mail em caso de 

emergência da cidade de Shizuoka, etc., para que a 

população seja alertado para a evacuação do local. 

Além disso,  várias informações são fornecidas por 

cada agência especifica de informações. 

＊ Informações  de  emergência,  como 

tsunami e informações de fortes chuvas, 

são  recebidas  e  transmitidas 

automaticamente . 

③Onde refugiar 

Os destinos de evacuação não se limitam às escolas de 

ensino fundamental e médio e centro comunitário

(Kouminkan). 

Você também deve consultar parentes , amigos e 

associações do bairro antes de evacuar para o refúgio. 

＊Por favor, verifique o HP da Prefeitura de sua 

cidade e confira de antemão os locais de refúgio 

próximo de sua casa. 

 

④É possivel evacuar no carro? 

Mover-se ou permanecer em um 

carro durante fortes chuvas pode ser perigoso. 

Se você precisar se deslocar ou passar a noite dentro de 

um carro, verifique cuidadosamente as condições ao 

redor. 

⑤O local de refúgio(abrigo)não está lotado? 

No local de refúgio várias pessoas virão. E para evitar 

a  aglomeração ,está sendo analisado qual a melhor 

forma de expandir o espaço 

disponível para evacuação. E cada 

um deve colaborar com as medidas 

básicas de doenças 

infecciosas ,lavando as mãos, usando 

máscaras e mantendo distâncias  

uma das outras. 

Não esqueça de preparar a bolsa de 

emergência 

Deixe preparado a sua bolsa de emergência com os 

seguintes objetos : hanko 

(carimbo pessoal),dinheiro,caderneta bancáriacarteira 

de habilitação e outros.  Alimentos para 3 dias 

( alimentos que não necessitam utilizar o fogo ),  água 

mineral,etc.  Remédios,roupas(roupas íntimas, 

toalhas,etc,.)rádio, lanternas, pilhas ,etc. e também 

não esquecer as máscaras, álcool, termômetro, sacos 

de lixos e outros. E familias com bebês,deve levar o 

Período de Finados お盆
ぼ ん

 

Os dias entre 13 a 16 de julho indica o 

período de Finados (Obon) no Japão 

onde a população acredita que a alma 

dos  falecidos  retornam  ao  nosso 

mundo nessa época, celebrando assim, 

o ofício pelos falecidos. Hoje em dia 

porém,  muitas  regiões 

adotam  o  meados  de 

agosto  como  período  de 

“Obon”  descansando  em 

torno de 1 semana (Não é 

feriado nacional).  

Yui Honjin Matsuri 由比
ゆ い

本陣
ほんじん

夏
なつ

まつり2020 

No dia 29 de agosto acontece o Yui 
Honjin Matsuri  
Haverá vários jogos divertidos e são 
gratuitos!! 
Poderá passar o dia saboreando um 

delicioso chá acompanhado de um doce.  

A taxa é de ￥250 mais a entrada na casa do chá

(adulto ￥150 e criança até a escola 

primária é de ￥50). Mais informações 
no Tokaido Yuiyado Kouryukan  
Tel: 375-5166. 


