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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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年始
ねんし

のごみの 収集
しゅうしゅう

日程
にってい

 
Programação de coleta de lixo para o final e início de ano 

大掃除
お お そ う じ

のゴミ   Para lixos que acumularam devido a faxina no final do ano: 

despachando diretamente no Centro de Coleta de Lixos (Nishigaya/Numagami/
Shimizu) 

不燃
ふ ね ん

・粗大
そ だ い

ゴミ Pedido de coleta de lixos não queimáveis e grandes  

 
Pedido de coleta por telefone (coleta de porta em porta): 0120-532-471  

Final de ano: até às 19:00 hs de 28/12/2020 - Início: a partir das 9:00 hs do dia 4/jan.  

Pedido de coleta por internet: até 23/12/2020 - Início: a partir das 10:00 hs do dia 5/jan. 
 
Atenção: Quanto aos serviços de coleta de fossa no período de final e início de ano, 
favor entrar em contato com a empresa encarregada pelos serviços 
especializados de cada região (para informações gerais sobre coleta de 
fossa, comunique-se com o Setor “Haikibutsu Taisaku-ka”, telefone 
054-221-1264   (em japonês)  
Responsável pelos serviços de coleta em geral: setor municipal 
“Shushu Gyoumu-ka”, tel. 054-221-1365  (em japonês)  

Atendimento nos últimos dias do ano Horário para despachar o lixo no local 

Dia 21a 30 de dez./2020 8:30 ~ 12:00 hs  /  13:00 ~ 16:00 hs 

Dia 26 e 30 de dez./2020 8:30 ~ 12:00 hs 

※Dia 4 de jan./de 2021 inicia a coleta 

※O Centro de coleta de Shimizu não aceita lixos queimáveis e lixos comerciais. 

※No dia 27 e 31 de dez. o local estará fechado 

Inf.: Nishigaya Seiso Kojo: 054-296-0054/ Numagami Seiso Kojo: 054-262-4015 /          
Shimizu Gomi Uketsuke Center: 054-366-2751 / Call center: 200-4894  

Lixo semanal (coletado      
2 vezes por semana) 

Última coleta 
do ano (dezembro) 

Primeira coleta 
do ano (janeiro) 

segundas e quintas  
28 de dezembro (2ª. feira) 4 de janeiro (2ª. feira) 

terças e sextas 29 de dezembro (3ª. feira) 5 de janeiro (3ª. feira) 

quartas e sábados 30 de dezembro (sábado) 6 de janeiro (sábado) 

Maiores informações: 
 Centro de Coleta Nishigaya Shushu Center      ☎  (054) 296-0447 
 Centro de Coleta Numagami Shushu Center          ☎ (054) 264-1900  
 Centro de Coleta Shimizu Shushu Center        ☎ (054) 366-2751   

  (em japonês) 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 s o 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 r o  K e n 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. 
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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 

困った時
こ ま っ た と き

には 
Em casos de 
serviços de  

            emergências  
☆Acidente / ocorrência 

➤Policia (110） 

☆Incêndio / primeiros 
socorros 

➤Bombeiro (119) 
 
Em caso de doença 
repentina( plantões  
hospitalares)  
☆No feriado 
☎0800-222-1199 

(atendimento com 

mensagens pré-

gravadas) 

☆ De noite 

☎054-261-1111 

Shizuoka Kyubyou 

Centã (Centro de 

primeiros socorros) 

※Ao dirigir ao hosp. 

leve sem falta o 

cartão de seguro de 

saúde, dinheiro para 

despesas médicas e 
caderneta de remédio 

(Okusuri techo)  

 

            年末
ねんまつ

年始
ねんし

の休館
きゅうかん

日
び

などのお知
し

らせ 

             Locais públicos fechados no final e inicio de ano 

 
Prefeitura , escritório de administração regional estarão fechados durante o 
período de final e inicio de ano. Cada local tem o calendário específico, verifique antes os 
dias de funcionamento. 
A seguir mostraremos a previsão dos feriados nos principais locais públicos. 

※Associação de Intercâmbio Multicultural da cidade de Shizuoka →do dia 29 de dez.  

    ao dia 3 de jan.  

※Prefeitura→ do dia 29 de dez. ao dia 3 de jan. 

※Hospital público: Shiritsu Shizuoka Byouin, Shimizu byouin, Kyouritsu Kambara 

     Sogo byouin  →do dia 29 de dez.ao dia 3 de jan.  

※Centro Odontológico :Shizuoka Shika Ishikai Kyukyu Shika Centa: do dia  26 e 28 de 

     dez., dia 4 ao dia 6 de jan. 

※Bibliotecas públicas (Chuo, Miyuki-cho, Nambu, Shimizu Chuo) :   do dia 28 de dez. 

     ao dia 5 de jan. 

As seguintes instalações estarão funcionando normalmente 
☆Shizuoka-shi Kyukyu Centa(Aoi-ku Yunoki 

  Tel. 054-261-1111 das 19:00 às 22:00 

☆Estacionamento subterrâneo Ekipa da estação  

  JR de Shizuoka saída Norte   

☆ Estacionamento da saida Leste da estação de Shimizu 

☆ Estacionamento municipal de bicicletas 

Neste periodo é possivel fazer o registro de certidão de 
casamento, nascimento, óbito, notificação do registro da familia(Koseki), 
enterro  e  licença  de  cremação  podem  ser  providenciados  em  cada 

escritório  do  distrito(Aoi-ki,  Suruga-ku,  Shimizu-ku)  na  sala  de 

segurança e na filial de Kambara na sala de serviço.  

E o serviço de retirada de Registros nas lojas de conveniência(Kombini) 
ficarão paralisados nos periodos de 28 de dez.a partir das 23:00 aｔé o   dia 

4 de jan. às 6:30. 

   COVID-19にならないためにすることや、 

     他
ほ か

の人
ひ と

にうつさないためにすること  
 Para prevenir e evitar maior disseminação do COVID-19 

O COVID-19 é uma doença contagiosa causado pelo SARS-CoV-2(coronavírus)e os 

sintomas mais comuns são febres e tosses. Em geral pode contaminar por gotículas 

espalhadas no ar ou por contato direto.Está sendo apontado que a disseminação 

pode acontecer antes dos sintomas se evidenciarem,assim é importante que a 

distância entre pessoas seja mantida e ao sair de casa tomar medidas básicas para 

evitar o contágio usando máscaras de proteção , evitando o máximo locais fechados, 

aglomerações e ao retornar a sua casa,lave bem as mãos desinfetando com álcool.  

Se a casa estiver fechada abra as janelas para ventilar o ambiente. 

Poderá utilizar também o aplicativo COCOA(Contact-Confirming Application)que 

permite saber se você teve contato com uma pessoa infectada.  

Estrangeiros visitantes também podem entrar em contato sobre o COVID-19 em 

japonês, inglês,chinês e coreano no Japan Visitor Hotline Tel. 050-3816-2787.  
Acesso ao site da web 
(“Informação multilíngue sobre o COVID-19” Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar)   ＊Japonês, inglês, Chinês, Coreano,Português   

https://www.covid19-info.jp/ 

SAME の休館日
き ゅ う か ん び

 
A SAME  estará 

fechado a partir do 

dia 29 de dez. ao dia 

3 de jan/ 2021. 

E a partir do dia 4, 

das 8:30 às 17:15 

o atendimento será 

normal. 
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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. 

                 ４．緊急地震速報
きんきゅうじしんそくほう

 Alerta de terremoto em caráter de emergência  

Que os desafios do próximo ano se 
transformem em oportunidades de 
crescimento e realizações. Nós da SAME 
somos gratos e felizes por ter vivido mais 
este ano juntamente com todos vocês e 
desejamos que 2021 seja repleto de 
vitórias e sucesso.  
Feliz Natal e Boas Festas!  

Este sistema de alerta (緊急地震速報) iniciou em 2007. 

Quando ocorre um pequeno tremor no epicentro(foco sísmico), é 

possivel prever o tamanho do abalo sísmico.  A partir daí ,caso o 

abalo sísmico que está previsto a acontecer seja grande , será 

anunciado. A NHK irá anunciar através da TV e rádio. Na tv         

anunciará com o título  [Kinkyu Jishin Sokuho緊急地震速報]. 

Irá anunciar o horário,o epicentro, locais que sofrerão forte abalo  

sísmico  (intensidade sísmica com grau de mais de 5) através de 

números.  No rádio é interrompida a programação e narrado os 

detalhes do terremoto. Tanto na tv como no rádio toca um som 

próprio caracterizando o alerta .               

No caso de celular ,existem aqueles que recebem sinal de alerta e 

como também existem aqueles que não recebem o aviso.Por este 

motivo deixe verificado de antemão qual é o seu tipo de celular.             

Na região próxima do epicentro ,pode acontecer das informações 

Não chegarem a tempo ou então,o grau de intensidade sísmica 

prevista pode não ocorrer. No entanto,o alarme  pode ser muito 

útil,pois é possivel transmitir as informações em pouco tempo.Um 

tremor forte dura em torno de 1 minuto,enquanto continuar o tremor 

tome muito cuidado e espere cessar para iniciar a ação seguinte. 

離職者等再就職訓練
りしょくしゃなどさいしゅうしょくくんれん

   

Treinamento de 2 meses para quem  
procura emprego  
 

O treinamento refere-se ao departamento de serviço 

de loja para residentes estrangeiros. 

Terá o treinamento do idioma japonês e de maneiras 

de negócios, como investir o seu dinheiro, como fazer 

busca de empregos e como atender os clientes. 

 

Periodo de inscrição:até dia 8 de dez. 

Vagas:  15  pessoas  (dependendo  do  número  de 

inscritos poderá ser cancelado) 

Periodo: dia 15 de jan. ao dia 12 de març. de 2021. 

O treinamento é ralizado de segunda a sexta. 

Horário: das 9:00 às 15:00 

Local: Oohara Gakuen de Shizuoka 

Pessoas alvos: pessoas que entendem a conversação 

diária em japonês, podem ler e escrever o hiragana e 

katataka 

Gastos: material didático ¥5,258 (com imposto) 

  

※Para pessoas que queiram tirar o certificado de 

Proficiência da lingua japonesa 
¥5,000  (com imposto) 
Inscrição: Na Hello Work mais  

próxima de onde reside. 

Informações : Shimizu Techno 

College 054-345-3098. 

Somente em japonês. 

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 : dia 1 ao dia 5 de dezembro

(validade conforme o carimbo do correio). 

O formulário de inscrição encontra-se no setor 

administrativo Shizuoka-shi Machi Dukuri Kosha 

5F tel.054-221-1253, na prefeitura de Shimizu 2ºF 

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.  


