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O dia 1º de setembro é o dia do {Bousai no Hi}.  Que tal 

verificar as áreas de riscos próximos a sua casa e onde 

ficam os locais de refúgios e quais são os trajetos para 

chegar até o local. Além disso, com antecedência tome 

medidas de prevenção de desastre, utilizando o sistema 

de subsídio e mapa de prevenção de desastre.  

耐震対策補助制度
たいしんたいさくほじょせいど

をご利用
り よ う

ください 

Utilize o sistema Avaliação Sísmica de Casas de Madeira  
Casas de madeiras relativamente velhas (construídas até o dia 31 de maio de 1981) precisam 

de reforma! 

1- Um especialista fará o diagnóstico de sua casa. Um consultor especializado no diagnóstico sísmico de 

Shizuoka, irá verificar gratuitamente a sua casa. É necessário fazer a inscrição. 

2-Perfil de reforma e obra 
Um arquiteto fará a vistoria e formulará o planejamento de reforma e após a obra poderá receber um 

subsídio sobre as obras de reforma realizados com base nesse plano.  

Mais informações e consultas pelo ☎221-1124 ,Fax221-1135 no setor Kenchiku Shidou ka  

浸水被害を防ぐ下水道
し ん すい ひが いを ふせ ぐげ すい ど う

   Sistema de esgoto para evitar danos de inundação  
Esteja preparado para fortes chuvas  verificando quais são as áreas de 

risco de inundação no seu bairro , se o trajeto até o local do  refúgio é 

seguro. 

A cidade de Shizuoka vem realizando manutenções em rios e sistemas 

hidráulicos, mas está se tornando difícil controlar os danos devido às 

fortes chuvas locais nos últimos anos. 

Quando a quantidade de chuva ultrapassa a capacidade de drenagem do esgoto ou quando o nível da água 

no destino de drenagem dos rios torna-se alto, a água da chuva não pode ser drenada causando uma 

inundação.O mapa dos locais de risco de inundação foi criado para saber a extensão e a profundidade da 

inundação. Poderá obter os mapas na Divisão de Planejamento de Esgoto e pela Divisão de Assuntos 

Gerais Regionais de cada distrito. 

Mais informações no Depto de Água e esgoto下水道計画課 ☎270-9215, Fax 270-9216 

大規模災害時
だ い き ぼ さ い が い じ

、けが人
ひと

・病 人
びょうにん

はまず救護所
きゅうごしょ

 Em caso de um desastre de grande escala, 

feridos e doentes devem ir ao posto de primeiros socorros 
Quando oocorrer um desastre,instituições médicas,clínicas  de seu bairro 

Em caso de desastre, as instituições médicas e clínicas locais serão fechadas.Por este motivo médicos e 

enfermeiros de instituições médicas locais estarão engajados em Posto de Primeiros Socorros instalados em 

locais pré-estabelecido . Pessoas doentes ou com ferimento procurar o Posto de Primeiros Socorros mais 

próximo. Mais detalhes no HP da cidade ou no Hoken Eisei Iryouka ☎221-1332  Fax 221-1162 
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認定
に ん て い

こども園
え ん

・保育園
ほ い く え ん

・幼稚園等
よ う ち え ん と う

の入園受付け
に ゅ う え ん う け つ け

を始め
は じ め

ます 

Aberta  as  inscrições  para  o  Centro  Educacional  e  de 
Cuidado  Infantil pré-escolar, creche e jardim de infância  

 

A partir de setembro iniciará a distribuição dos formulários do procedimento 

para a aplicação do certificado para o Centro Educacional e de cuidado infantil 

pré-escolar,  creche  e  creche  com  instalação  de  pequena  escala  (Nintei 

KodomoenHoikuen, Shokibo Hoiku Shisetsu). 

Para aqueles que desejam matricular seus filhos no Nintei Kodomoen , Hoikuen 

ou Shokibo Hoiku Shisetsu,além da aplicação para cada instituição ,deverá 

também fazer aplicação conforme a idade e as necessidades da criança.  

 

O certificado é dividido em 3 tipos. 

Tipo 1 é para crianças maiores de 3 anos completos, e o tempo padrão de 

cuidado de crianças é 4 horas por dia. Somente no Nintei kodomoen. 

Tipo 2 é para crianças maiores de 3 anos completo e o tempo padrão de cuidado 

de crianças é no máximo de 8 ou 11 horas. É possivel utilizar o Nintei 

kodomoen,hoikuen e creche com instalação de pequena escala. 

Tipo 3 é para crianças menores de 3 anos completo e o tempo padrão de cuidado 

de crianças é no máximo de 8 ou 11 horas. É possivel utilizar o nintei kodomoen, 

hoikuen e creche com instalação de pequena escala. 

 

＊E para obter os certificados do tipo 2,3 é necessário justificar o uso do serviço 

de cuidados infantis. 

 

A distribuição dos formulários será a partir do dia 17 de setembro(quinta-

feira) . 

A partir do dia 1º de outubro(quinta-feira) iniciarão as inscrições  para as 

pessoas que desejam inscrever no certificado tipo 1 .E no Nintei kodomoen 

municipal as inscrições serão até o dia 5 de outubro(segunda-feira). 

As inscrições no certificado tipo 2,3 iniciarão no dia 1 de outubro(quinta-feira) 

até o dia 2 de novembro (segunda-feira). Poderá se inscrever diretamente na 

creche que pretende se inscrever ou no setor Kosodate Shienka de cada região. 

Para  informações  sobre  as  instalações,  taxas,  admissão  de  crianças  com 

deficiência e mais, entre em contato com o setor Kosodate Shienka de cada 

região. 

Aoi-ku Kosodate Shienka  ☎221-1095・ FAX: 221-1097 

Suruga-ku Kosodate Shienka ☎287-8673・ FAX: 287-8805 

Shimizu-ku Kosodate Shienka ☎354-2358・ FAX: 354-3132 

                   熱中症
ねっちゅうしょう

 (-_-;) Hipertermia           

 
 A  hipertermia é  causada pela exposição a alta temperatura e 

ambientes de temperaturas elevadas, prejudicando o funcionamento 
de diversos órgãos. 

 
Como prevenir : 

★Ao sair de casa procure caminhar na sombra e use 

chapéu    ou sombrinha.  

★Quando estiver dentro de casa mantenha o ambiente 
fresco com o ventilador e o ar condicionado . 

★Use roupas leves. 

★Ingerir liquidos com frequência e alimentos salgados. 

Outros idiomas 

  

静岡市多文化共生総合
しずおかしたぶんかきょうせいそうごう

センター  
SAME  

Matriz Shizuoka 

℡054-273-5931 

  

SAME  

Sucursal  Shimizu  

℡054-354-2009 

静岡市急病
しずおかしきゅうびょう

センター  

Centro de emergência 

 

  O  " C e n t r o  d e 

emergência" f ica a 

p o u c o s  p a s so s  d a 

e s t a ç ã o  H i g a s h i  

Shizuoka. 

Tel. : 054-261-1111. 

Shizuoka Shi, Aoi Ku, 

Yunoki 240. 

Das 19:00 às 22:00 

O  " K o k o ro  K en k o 

Center" funciona no  

2ª andar.Neste centro 

serão atendidos os 

deptos de Pediatria , 

C l í n i c a  M é d i c a  e 

Cirúrgica. 

 E não esqueça o seu 

C a r t ã o  d e  s a ú d e

( H o k e n s h o )  e  o  

dinheiro. 

O estacionamento tem 

capacidade para 53  

vagas. 
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国勢調査にご協力ください   
Censo Populacional ,vamos colaborar!! 

O censo  Populacional,  consiste  em 

conhecer "as pessoas e famílias que vivem no Japão" 

para adotar medidas e melhorar o ambiente de vida, os 

planos de prevenção de desastres e os padrões para 

calcular os impostos locais de alocação . 
Público-alvo 

São todas as pessoas que moram na cidade a partir do dia 1º de 

outubro(pessoas  que  moram há  3  meses  ou  mais,pessoas  que 

deveriam morar ).Também inclui estrangeiros.  

Será realizado na  sequência a seguir 
①Distribuição do formulário de pesquisa➤a partir de 14/9 

Agente do censo populacional distribuirá o formulário de pesquisa 

visitando as residências e colocando na caixa de correspondência. 

②Período de resposta pela internet ➤de 14/9 ～ 7/10 

Quando o formulário de pesquisa chegar à sua casa, acesse o site de 

resposta e responda seguindo a orientação da tela. Faça o possível 

para responder pela internet.  
③Período de resposta pela ficha de pesquisa (papel) ➤de 01/10 ～ 07/10 

Quem não pode responder pela internet, pode fazê-lo pela ficha de 

pesquisa em papel e enviar pelo correio no envelope próprio enviado 

juntamente com a ficha de pesquisa. 

④Solicitação de submissão➤de 08/10 ～20/10 

Caso não haja confirmação da resposta até 7 de outubro , será 

enviado um pedido do envio da resposta.  
                         Informações e Dúvidas  

●Centro de atendimento do Censo Populacional          

(do dia 7/10 ao dia 31/10, das 8:30 ～21:00) 

☎0570-07-2020 ou ☎ 03-6636-9607 

●Censo  populacional  Sede  de  implementação  da 

cidade de Shizuoka ( dia 26/8 ～dia 25/10 ,das 9:00 ～ 

20:00) ☎351-6111  

              ※Até o dia 25/8 na Divisão de Planejamento  

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。 

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 outubro(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.  

Preparemos para o grande terremoto Nankai Torafu. Sugestão do mês 

「南海
なんかい

トラフ巨大
きょだい

地震
じ し ん

にそなえて 今月
こんげつ

のワンポイント ・ アドバイス」 
Este espaço tem como objetivo informar sobre prevenção contra terremoto para os estrangeiros, e de como reduzir os riscos, 

            como se proteger,como estar preparado e ainda de como agir durante ou após ocorrer um grande terremoto. 

                                １．南海トラフ巨大地震とは 

                                                                               O que é o grande terremoto Nankai Torafu 

O Japão é um país onde ocorrem muitos terremotos. No dia 11 de março de 2011 na região nordeste do país ocorreu um grande terremoto e 

tsunami. Num futuro próximo ,é esperado um terremoto de grande escala semelhante e poderá atingir uma ampla área desde o Oeste a Leste , 

do mar do Shikoku até a baia de Suruga. Este terremoto é chamado de [Nankai Torafu Kyodai Jishin]. Em Shizuoka, ocorreram grandes  

terremotos a cada 100 a 150 anos.O último foi em 1854 e após esta data já se passaram mais de 160 anos e não houve um grande terremoto. 

Por este motivo não se sabe quando e onde pode ocorrer um grande terremoto.  Por que ocorre um  

terremoto? Na superficie terrestre, há várias placas . Estas placas são duras e movimentam-se colidindo  

umas as outras, afundando-se na terra. Estes movimentos é que causam o terremoto. Ao redor do Japão 

existem 4 placas [Placa do Oceano Pacifico] ,[Placa da Eurásia] , [Placa do mar das Filipinas ] , [Placa da 

América do Norte] e todos eles estão no subsolo da Provincia de Shizuoka.E cada ano, as placas terrestres 

aos poucos vão sendo arrastadas até as placas maritimas afundando pouco a pouco. Com o movimento 

mútuo das placas, ocorre o acúmulo de energia a ao tentar voltar a posição anterior, acaba ocorrendo um terremoto.  


