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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 

 ＊ Inglês  atendimento todos os dias. 

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 

＊  Inglês,Francês  e  Espanhol  atendimento           

~~~~todos os dias. 

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

Publicação: （General Incorporated Foundation）  Shizuoka City Association for Multicultural Exchange （SAME）  

一般財団法人 
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  Shizuoka WAI WAI World Fair  

      2回静岡
しずおか

わいわいワールドフェアー  

Este ano também realizaremos o festival internacional 
com muita animação ! Conto com vocês !! 
Haverá atividades coletivas de intercâmbio multicultural, 

stamp rally e poderá também provar trajes étnicos 
tradicionais. Esta feira tem como objeto realizar o 
intercâmbio entre japoneses e estrangeiros.  

Venha prestigiar! Vai ser muito legal!! 
Data:dia 29 de novembro de 2020 (domingo) das 11:00 ~15:00       
Local: Pça. Aoba Symbol Road, (Edf. Fushimiya)  
            Aoi-ku Gofuku-cho 2 chome  
Informações : Associação de Intercâmbio Multicultural da Cidade de 

Shizuoka, ☎ 054-273-5931 

. . .e  no  me s mo d ia  ha v e rá  “Consul tas  gratui tas aos 

estrangeiros sobre questões da vida diária em Shizuoka” 

 外国人
が い こ く じ ん

住民
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

 
Profissionais do ramo e advogados em questões jurídicas atendem 
questões sobre direitos humanos, processo de entrada no país, 
obtenção e renovação de visto, etc.  

Horário : 12:00 ～ 15:00 horas  

Intérpretes: português, inglês, espanhol, chinês e filipino   

Local：centro de Shizuoka, prédio Fushimiya Biru (Pça. Aoba Kouen, 

ao lado da Subprefeitura Aoi Kuyakusho). Veja as informações sobre 
o local do atendimento junto ao aviso que estará à disposição na 
entrada do prédio.  
Informações:tel. 054-354-2009(SAME) 
Associação de Intercâmbio Multicultural da Cidade de Shizuoka 

入学通知書

にゅうがくつうちしょ

を送付します

そうふ

 

Comunicado de 

ingresso escolar aos 

pais e alunos 

 

A  Secretaria  de  Educação 

Municipal de Shizuoka envia aos 

pais de crianças que ingressam no 

“Shogaku” e “Chugaku” a partir do 

próximo ano letivo (abril/2021), o 

aviso de ingresso escolar “Nyugaku 

Tsuchi-sho”. Caso não o receba até 

dez/2020,  comunique-se  com  o 

setor municipal “Jidou Seito Shien-

ka”, cujo setor cuida de assuntos de 

ingresso escolar, etc.  

Ingresso  no  “Shogaku”:  para 

crianças  que  nasceram  entre 

2/4/2014 a 1/4/2015  

Ingresso no “Chugaku”: para 
crianças que atualmente 

frequentam o 6ºano do “Shogaku” 

Para maiores informações, dirija-se 

ao balcão responsável como segue:  

Local: “Jidou Seito Shienka” 

(Shimizu Chosha, 8º. Andar)  

☎054-354-2377  

※Na admissão de estudantes 

estrangeiros entre em contato o  

“Jidou Seito Shien-ka” 

第21回静岡県市町対抗駅伝競走大会 

21º Torneio de maratona 
Municipal  
É no dia 5/dez. a partir das 10:00. 

Com este evento, as restrições de 

tráfego serão aplicadas em 

algumas ruas da cidade. 

Pedimos a compreensão e 

cooperação de todos . 
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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 

 

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. 

Há estacionamento 

disponível no local. 

静岡県夜間中学
しずおかけんやかんちゅうがく

アンケート          
Enquete da Provincia de Shizuoka  
sobre a Escola noturna do Ensino secundário(Chugaku)  

Para as pessoas que queiram cursar o Ensino Secundário noturno  

(Chugaku) pedimos a colaboração da enquete.  

O Ensino Secundário noturno(Chugaku)  é para as pessoas que por 

alguma razão não pode receber o diploma do ensino fundamental, 

secundário ou para as pessoas que não pode frequentar uma escola e 

pretendem reiniciar os estudos. Estrangeiros também poderão 

frequentar. As aulas serão a noite e poderá ir a escola após o 

trabalho ou após terminar as afazeres domésticos. 

Informações sobre a enquete: 

Conselho de Educação da Prefeitura de Shizuoka 

Divisão de Educação Obrigatória 

Equipe de orientação 

Tel. 054-221-3141 Fax: 054-221-3558 

Email: kyoui_gimu＠pref.shizuoka.lg.jp  

放課後児童クラブ 来年4月入会の児童を募集します 

Inscrições para o Clube das Crianças a partir de abril  

 

O Clube das Crianças após as aulas (Houkago Jidou 

Kurabu) é um local para as crianças que frequentam o 

Ensino Fundamental da 1ª a 6ª série e os pais trabalham durante o dia. 

・O Clube das Crianças ficará aberto de: 

Segunda a sábado (porém, feriados nacionais , final e inicio de ano ficará sem 

atividades).  Na região de  Shimizu , aos sábados não haverá atividades , exceto 

em Kambara Higashi e Yui. Nas férias de verão,inverno e primavera também 

estará em atividade.  

・O horário de funcionamento do Clube das Crianças 

.Quando a escola estiver em atividade  . . . .....12:00 às 19:00 

.Quando a escola não estiver em atividade  . . . 8:00 às 19:00  

・Taxa：Região de Aoi, Suruga, Shimizu Kambara Higashi・Yui → A taxa é de       

          9,500 ienes/mês.※A taxa de março é 12,000 ienes e agosto 14,000 yenes. 

               Região de Shimizu → 7,500 ienes / mês 

☆Em caso de prorrogação de horário(18:00 às 19:00)haverá o acréscimo de  

    1,000 ienes. 
・O formulário de aplicação será distribuido a partir do dia 26 de outubro (2ª 

feira) e o prazo de aplicação é até o dia 7 de dezembro(2ª feira). 

Região de Aoi e Suruga O formulário e guia de aplicação podem ser encontrados 

no Clube que pretende ingressar ou no Shizuoka-shi Shakai FukushiKyougikai  

ou Chuo Fukushi Centa tel: 273-8135 

Região de ShimizuNo Clube que pretende ingressar ※Pessoas de Kambara,Yui 

poderão fazer as inscrições no Shakai Fukushi Kyougikai.  

O formulário de aplicação encontra-se em cada Clube, Shakai Fukushi kyougikai, 

Kodomo Miraika, no Kosodate Shienka de cada região , no Kambara Shisho e  

no HP da cidade. Mais detalhes poderá obter no Clube que pretende matricular 

ou Kodomo Miraika Tel:054-354-2604 
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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. 

                              ３．地震が起きたらどうしますか？  

                               O que fazer quando ocorrer um terremoto 

Não se sabe quando e onde ocorrerá um terremoto. Mas caso ocorrer,deverá proceder da seguinte maneira. 

Quando estiver na casa 

① Entre debaixo de mesas 

② Quando o terremoto cessar, apague o fogo 

③ Em seguida abra portas e janelas 

④ Antes de sair apressadamente,verifique o seu redor 

⑤ Calce o sapato 

⑥ Deixe preparado os objetos de emergência (para levar ao fugir)  

Quando estiver fora 

① Dentro do elevador 

Aperte todos os botões e quando a porta abrir desça. Aperte o botão de contato de emergência. 

② Dentro do supermercado e shoppings 

Tome muito cuidado,pois cairá objetos do alto e vidros racharão. Siga as orientações do responsável do local. 

③ Caso esteja dentro do carro 

Estacione o veículo no lado esquerdo da rua e desligue. Saia somente quando o terremoto cessar. 

Deixe a chave na ignição e não tranque.  

④ Caso esteja dentro de um ônibus ou trem desça imediatamente. Ouça atenciosamente as orientações do motorista.  

キャリアを積
つ

んで活躍
かつやく

するためには 

Para construir uma carreira e desempenhar um papel 
ativo 

 

O curso está voltado para estrangeiros e estudantes 

internacionais que pretendem continuar trabalhando 

no Japão, será abordado temas sobre a cultura única 

do  país  e  o  pensamento  japonês  dentro  de  uma 

empresa.  

Além disso,vamos pensar juntos sobre seus objetivos 

futuros,melhorando suas habilidades relevando a sua 

carreira.  

Data e horário: dia 22 de dezembro, 13:30 ～16:00 

Taxa: gratuito 

Público: Para estrangeiros residentes e estudantes 

estrangeiros que residem na cidade de Shizuoka e nas 

cidades vizinhas(Pessoas que entendam o japonês) 

Participantes: 20 pessoas 

Període e forma de inscrição: até o dia 18 de 

dez. 17:00,pelo HP(Shizuoka Hataraki kata 

Kaikaku ・ Diversity Keiei) . 

※O curso será ministrado por Shimizu Luis, 

brasileiro naturalizado japonês.Atualmente exerce a 

função de Kojocho na empresa onde trabalha.  

 静岡ジョブステーション  

 Shizuoka Job Station 

 

Neste local poderá fazer consultas sobre 

trabalho e outras coisas! 

As consultas são totalmente gratuitas! 

No Shizuoka Job Station temos “balcão para 

estrangeiros” e as consultas podem ser feitas 

em japonês ou português. 

O atendimento é de 2ª a 6º das 09:00 ～17:00 

Local: Shizuoka-shi Suruga-ku Minami-cho 14-1 

Mizu no Mori building 3º andar 

Tel. 054-284-0027(tradutor) 

Feriado Nacional no Japão  de Novembro 
Dia 3 :Dia da cultura(bunka no hi) 

Dia 23 : Dia de agradecimento ao  

    Trabalho (kinrō• kansha no hi) 

 

Feriado Nacional no Brasil de Novembro 
Dia 2: Dia de Finados ou Dia dos Mortos 

Dia 15 : Proclamação da República  

              (No dia 15 de novembro de 1889). 

 


