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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 

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

一般財団法人 
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日本語講座日程表 
Curso de japonês para estrangeiro 

 

A partir do dia 9 de janeiro iniciam as 

aulas de japonês  para os estrangeiros.  

Confira o  local, data e o    horário. 

Aproveite para aprender, aperfeiçoar  

ainda mais o conhecimento da língua japonesa. 
 

Curso de terça-feira das 19:00 às 20:30 

Local: Oka Shogai Gakushu Kouryukan  

Dias 12,19, 26/ jan., 2, 9, 16 /fev.,2, 9, 16 e 23/ mar. 
 

Curso de sexta-feira das 10:00 às 11:30  
Local; Tsuji Shogai Gakushu Kouyukan 

Dias 15,22,29/ jan.,5, 12, 19, 26 /fev., 5, 12, 19/mar. 

 
Curso de sábado das 19:00 às 20:30 

Local; Tsuji Shogai Gakushu Kouyukan 

Dias 9, 16, 23, 30/jan.,6, 13, 20,27/fev.,6, 13/mar 

 
※ Ao total serão 10 aulas  em cada 

      local 

小・中学校
しょう・ちゅうがっこう

へ入学 ､就学中
にゅうがく、しゅうがくちゅう

の児童・生徒
じ ど う ・ せ い と

への援助等
えんじょとう

について 

Ajuda parcial com materiais e outras despesas escolares 

Na cidade de Shizuoka , alunos que frequentam escolas municipais de ensino fundamental e 

secundário poderão receber a ajuda parcial de materiais e outras despesas  escolares. 

Esta assistência está dirigida as famílias que tem recursos econômicos limitados e tem 

dificuldade em subsidiar os gastos de materiais , merenda escolar e outros. 

Os destinatários desta concessão são as famílias que recebem assistência social (Seikatsu 

Hogo), ou que estão em necessidade financeira  cuja renda anual, somando a renda de todos os 

membros da família que vivem juntos e subtraindo o pagamento de segurança social, estão 

abaixo do valor estabelecido pela prefeitura. 

Bolsas escolares, uniformes que foram comprados antes de matricular na escola ,em alguns 

casos poderão receber o auxílio. Para isso deixe guardado o recibo.Para mais informações sobre 

os critérios de elegibilidade ou subsídio, e o modo de aplicação, entre em contato a escola 

fundamental ,secundária ou com a Seção de Assuntos Escolar de Shizuoka(Shizuoka-shi 

Gakujika). Tel.: 054-354-2532 e o atendimento é em japonês. 

あけましておめでとうございます! 
Akemashite 

omedetou gozaimasu! 
 

Feliz Ano Novo!  

Happy New Year!  

Feliz Año Nuevo!  

 
A Associação de Intercâmbio 
Multicultural da cidade de Shizuoka
(SAME) deseja a todos um Feliz Ano Novo 
e que 2021 seja um ano de realizações , 
conquistas, sucesso e que o Amor seja 
sempre levado em todos os 
corações.Consultores de vários idiomas 

estão sempre de braços abertos 
para atender a sua visita !! 
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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 

  

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. 

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 

「Centro de Informações para Residentes 

Estrangeiros」 

A partir do dia 2 de setembro de 2020, o Centro está a 
disposição para prestar consultas em 14 idiomas. A equipe 
de consultores (em japonês , português, espanhol, inglês , 
chinês,tagalo,vietnamita) estão a disposição no local e 
para  consultas  em outros  idiomas  tais  como  francês, 
coreano, nepalês, hindi, indonésio, tailândes, russo será 
utilizado o Tablet proporcionando uma conexão de áudio  
sobre vida cotidiana e o fornecimento de informações 

gerais,etc. 
 

Subprefeitura de Shimizu 

 
Prefeitura de Aoi 

 
Subprefeitura de Suruga 

2ª-feira 08:30-17:15 Espanhol/ português 

3ª-feira 
08:30-12:00 Português/espanhol 

13:00-16:00 Filipino 

4ª-feira 08:30-17:15 Português/espanhol 

5ª-feira 
08:30-17:15 Espanhol/português 

13:00-16:00 Chinês 

4ª-feira 09:00-12:00 Chinês 

5ª-feira 13:00-17:00 Filipino 

6ª-feira 13:00-17:00 Vietnamita 

    納期
の う き

 

      Prazo de pagamento 

 

市県民税   

Imposto municipal 

(4ªparc. até dia 1/fev) 

 

国民健康保険  

Seguro de Saúde nacional 

(8ªparc. até dia 1/fev.) 

 

後期高齢者医療保険料 

Taxa  de  seguro  médico 

para idosos 

(6ªparc. até dia 1/fev.) 

 

介護保険料 

 Taxa  de  seguro  de 

cuidados de enfermagem 

(7ªparc.até o dia 25/jan) 

 

国民年金保険料 

taxa de pensão nacional 

(de dez até dia 1 /fev) 

 

外国語
が い こ く ご

情報誌
じょうほうし

が変わ
か

ります 

Mudança no jornal mensal 

 

 Caros leitores 

 

A SAME agradece pela 

leitura do jornal mensal 

“O brasileirinho”.  

A partir de abril  de 

2021, “O brasileirinho” 

do impresso irá se tornar 

digital na página do 

F a ceb oo k  ” He l p l i ne 
S h i z u o k a  C i t y ”  
(facebook.com/helpline. 
shizuokacity) . Dando 

continuidade, a SAME 

conta com a sua visita  

na página.  
 

 

成人の日
せ い じ ん  ひ

 

Dia 11 de janeiro  
Dia da Maioridade  

 

No Japão , o marco da passagem da vida 

adulta passou a ser de 20 anos a partir da 

Era Meiji. Depois da Era Showa(1948),foi 

substituido o feriado nacional do Seijin no 

Hi. Já a partir do ano 2000, o Seijin no Hi 

passou a ser comemorado oficialmente na 

segunda-feira da 2ª semana de janeiro. 

2ª-feira 08:30-17:15 
Consultas  através  de 

Tablet  
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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. 

                 5.建物
た て も の

から避難
ひ な ん

する方法
ほ う ほ う

   

           Como escapar de dentro de um prédio 
Quando estiver dentro de um prédio e ocorrer um terremoto, como refugiar-se? 
Caso  a  porta  não  abrir,chute  fortemente.  Girando a  maçaneta  da  porta,prenda-a  com uma fita  adesiva e  chute 
vigorosamente. Se mesmo assim não abrir use martelo ou hastes de metal para quebrar a porta. 
 
Para fugir do 2º andar 
Utilize cordas ou escadas de cordas. Mas caso não tenha esses objetos, improvise uma corda amarrando lençõis e cortinas. 
E caso não tenha mais opção a não ser pular,jogue sobre a terra cobertores,colchões para amenizar a queda. 
Quando for necessário passar entre as chamas  
Corra sem hesitação e por segurança enrole no corpo inteiro um lençol molhado. 
Quando estiver na zona comercial subterrânea 
Refugie-se na parede,fugindo da fumaça . Fuja do local apalpando as paredes pois a saída do subterrâneo existe a cada  
60 metros.  Para naõ se envolver com uma situação de  pânico obedeça as induções do responsável do local. 
Nas lojas de departamento e outros estabelecimentos 
Quando  ocorrer  um  terremoto  ou  incêndio  e  estiver  nos  centros  comerciais  de  departamentos,  hotéis  e  outros 
estabelecikentos ,obedeça as instruções do responsável do local. Caso não encontrar a saída de emergência,procure uma 
placa acesa que indica a saída e caminhe sempre ao lado da parede. 

   Ano 2021(Reiwa 3): 
   É o signo do  Boi no Horóscopo Chinês  

 
Horóscopo chinês 
A contagem do horóscopo chinês é feita de 12 em 
12 anos, portanto, dependendo do ano de 
nascimento o signo animal difere. Diz a lenda 
que, o Buda antes de deixar o mundo, convocou 
todos os animais do império e resolveu 
reorganizar o mundo. Somente 12 animais 
conseguiram completar a jornada e aí o Buda 
honrou-os por ordem de chegada, um ano para 
cada um deles. Portanto, a sequência dos nomes 
dos animais é sempre a mesma, levando 12 anos 
para completar um ciclo. Cada ano é regido por 
um signo animal onde eles acreditam na 
influência sobre as pessoas e 2021 é o ano do Boi.  
 
Algumas características deste signo:  
A personalidade deste signo é tranquila e 
constante. Nunca desiste, mesmo quando todos os 
outros já perderam a esperança. Mesmo nas 
situações mais complicadas, o nativo não perde a 
razão e, quando assume um compromisso,  
mantém-se fiel à sua palavra. 
A pessoa deste signo tende a ser conservadora e a 
guiar as suas opções de vida pelas tradições e 
preceitos culturais. As mulheres Boi são 
dedicadas e tradicionais e atribuem grande 
 importância à educação dos filhos.  

Signo 
(animal) 

Pessoas nascidas em: 

TORÁ
(tigre) 

1950 1962 1974 1986 1998 2010 

U  
(lebre) 

1951 1963 1975 1987 1999 2011 

TATSU
(dragão) 1952 1964 1976 1988 2000 2012 

MI
(serpente) 

1953 1965 1977 1989 2001 2013 

UMÁ

(cavalo) 1954 1966 1978 1990 2002 2014 

HITSUJI
(bode) 1955 1967 1979 1991 2003 2015 

SARU

(macaco) 1956 1968 1980 1992 2004 2016 

TORÍ 
(galo) 

1957 1969 1981 1993 2005 2017 

INÚ
(cachorro) 1958 1970 1982 1994 2006 2018 

I  
(javali) 

1959 1971 1983 1995 2007 2019 

NE  
(rato) 

1960 1972 1984 1996 2008 2020 

USHI  

(boi) 
1961 1973 1985 1997 2009 2021 


