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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 

 

『外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のための生活
せいかつ

相談会
そうだんかい

開催
かいさい

 』 
Consulta sobre o cotidiano para os residentes estrangeiros  
 

◆Data : Dia13 de março ,das13:00-16:00  

◆Local:Shizuoka Yaizu Shinkin Kinko Ote-machi biru 
              4ºandar , sala de reuniões. (Aoi-ku Ote-machi 3-11)  

◆Conteúdo: Consultas jurídicas relacionadas ao cotidiano 
               com advogados e escrivães administrativos. 

◆Público alvo:Todos os cidadãos estrangeiros e pessoas que 

              tenham alguma relação com estrangeiros. 

◆Idiomas:Inglês, Tagalo, Espanhol, Português, Chinês, Indonesiano, Vietnamita.  

◆Custo: Gratuito  

◆Inscrição:Poderá ser feita diretamente na sede de Shimizu  

◆Organização: SAME  
                (Associação de Intercâmbio Multicultural da cidade de Shizuoka) 
◆Informação: pelo telefone 054-354-2009 na sede de Shimizu ,com Suzuki 

『外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の為
ため

の防災
ぼうさい

セミナー開催
かいさい

』 

Seminário de Prevenção de Desastres para Residentes Estrangeiros  

 

◆ Data: dia 6 de março (sábado), das 9:30 às 11:30  

◆Local: Centro de Prevenção de Desastres da Província de Shizuoka.  

                (Aoi-ku Komagata-Dori 5-9-1)  

◆Conteúdo:Poderá obter informações sobre o que fazer quando       

                ocorrer um terremoto, experiências, etc. 

◆ Público alvo: Todos os residentes estrangeiros 

◆ Custo: Gratuito  

◆ Inscrição: No HP da SAME ou ligue diretamente  

◆ Organizador: SAME  

                 (Associação de Intercâmbio Multicultural da Cidade de Shizuoka) 

◆ Informação : Na filial de Shimizu , ☎ 054-354-2009 
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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. 

各区
かくく

役所
やくしょ

の窓口
まどぐち

を臨時
りんじ

開設
かいせつ

します 

Atendimento em caráter temporário em cada Subprefeitura  

Durante o final de março até início de abril, muitos mudam de residência devido ao 
remanejamento de emprego ou por nova colocação de emprego, ingresso na faculdade, 
etc. Para evitar o congestionamento desta época, cada Subprefeitura passa a atender em 
caráter temporário após às 17:00 horas nos dias úteis da semana e também aos sábados e 
domingos. Para ser atendido, é necessário apresentar algum documento de identificação 
pessoal junto ao balcão como Zairyu Card, carteira de motorista, passaporte, My Number, 
etc., cujo documento com foto deve ser emitido por algum órgão público. Há possibilidade 
de ter que apresentar mais de 2 tipos de documentos, dependendo do caso.  
Período de atendimento: de 25 de março (quin.,) a 4 de abril (domingo)  
De 2ª. a 6ª. feira: das 8:30 ~ 19:00 horas ,  sábados e domingos: das 9:00 ~ 16:00 horas  

Balcões em funcionamento de cada Subprefeitura:  
Setor  de  registro civil  “Koseki  Jumin-ka”:  para  registrar 
mudança de endereço, notificações de registros civis, registro e 
emissão de carimbo, etc. 
Aoi Kuyakusho:221-1061/Suruga Kuyakusho:287-8611/ Shimizu 
Kuyakusho:354-2126  
Setor de seguro de saúde e aposentadoria “Hoken Nenkin-
ka”:  para  assuntos  do  Seguro  Nacional  “Kokumin  Kenkou 
Hoken”, aposentadoria “Kokumin Nenkin” e Assistência médica 

aos idosos “Kouki Koureisha Iryou”.  Aoi Kuyakusho:221-1070/1065 / Suruga Kuyakusho: 
287-8621/8624 / Shimizu Kuyakusho:354-2141/2134 
Setor de assuntos infantis “Hoiku Jidou-ka”: para assuntos de auxílio infantil “Jidou 
Teatê”, subsídio para gastos médicos às crianças, etc.(Não atende aos sáb., e dom.,) 
Aoi Kuyakusho:221-1093/Suruga Kuyakusho:287-8674/Shimizu Kuyakusho:354-2120  
Setor de água e esgostos “Suidou/Guesuidou”: Para solicitar o uso de água/esgoto ou 
pedir para desligar, o atendimento é por telefone conforme segue:Centro de assistência aos 
Consumidores, tel. 054-251-1132. 
Nos dias úteis da semana o atendimento é das 8:30 ~ 19:00 horas. Em março e abril, há 
atendimento aos sábados, domingos e feriados, das 8:30 ~ 17:00 horas  
Atenção: O atendimento em todos os balcões acima citado é somente em japonês.  

 津波
つ な み

から身
み

を守ろう
まも

Como se proteger de um maremoto 

Quando ocorrer um terremoto no mar, acontece um maremoto

(tsunami). Ao ocorrer um terremoto, a Agência Metereológica 

do Japão(Kishocho) avalia a magnitude e a localização, e dai 

calcula a altura do tsunami previsto. E de acordo com a avaliação  após 3 minutos em 

média será anunciado o alerta de tsunami ou aviso de tsunami.Neste momento será 

anunciado a altura do tsunami em 5 escalas. No entanto, se a magnitude do sismo for 

superior ao nível 8 , não será possivel calcular com precisão a altura e será anunciado 

como [gigante"kyodai"] ou [alto"takai"], caracterizando a situação de emergência.Se o 

terremoto ocorrer nas proximidades da costa, existe a possibilidade do tsunami atingir o 

local antes do alerta ser anunciado. Após fortes tremores ou tremores fracos mas 

prolongados  comece imediatamente a ação de refugiar. Dependendo das características 

da costa de cada região, a altura do tsunami poderá ser maior além do anunciado. Não 

pense que está totalmente seguro ,procure se refugiar num lugar mais alto possivel. Os 

movimentos do tsunami perduram por longo tempo, num movimento de vai e vem por isso 

não deixe o local do refúgio antes do alerta de tsunami ser removido. 



ポルトガル語版ニュース“O brasileirinho ”       

新型
しんがた

コロナワクチン接種
せっしゅ

が始まり
はじ

ます! 

Começa a vacinação do novo coronavírus! 
A partir de abril está previsto a vacinação do novo coronavírus .  
De início,a expectativa é vacinar pessoas com mais de 65 anos(nascidos até o dia 1 de abril 1957)que 

optarem pela vacinção.  E o” cartão de vacinação” será enviado às pessoas aplicáveis a partir de meados de 

março.Pessoas com menos de 65 anos está previsto a vacinação depois de maio. 

◎ Em relação a vacina 

★1.Onde será feito a vacinação? 

Na Instituição médica ou local de vacinação em massa(provavelmente Prefeituras regionais). Quando for 

enviado o cartão de vacinação ,também será enviado uma lista de instituição médica.  
★2.Quantas doses devem ser tomados?  
Cada pessoa deverá tomar 2 doses. Serão 3 marcas de vacinas,portanto, as duas doses deverão ser da 

mesma marca. 

★3.Taxa para aplicação da vacina 

Será gratuita 

★4.Será necessário fazer a reserva ? 

Sim,e poderá ligar diretamente na central de chamada do novo coronavírus 0570-085-673 ou pelo sistema 

de reserva pelo celular. 

★5.O que é necessário levar no dia da vacinação  
O cartão de vacinação e algum documento de identificação(carteira de habilitação, My number card,etc)  
★6.Efeitos da vacinação  
Atualmente, no exterior estão sendo testado os resultados e a segurança pelos fabricantes. 

★7.Efeito colateral 

As vacinas que serão fornecidas ao Japão pelas Empresas Pfizer, Astra Zeneca, Takeda Moderna, 

apresentaram alguns sintomas nos pacientes experimentais como dor no local da aplicação da vacina ,  dor 

de cabeça, mal-estar e dores musculares, incluindo também na pesquisa alguns sintomas que não têm 

relação direta com a vacinação.  
※Mais informações sobre a vacina, poderá obter no HP do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. 

A nova programação da coleta de lixo está no “Gomi 

no dashikata/bunbetsu gaido bukku”, cujo manual é 

distribuido para cada família através da associação 

autônoma da região “Jichikai ou Chounaikai”. Ou 

então pode ser adquirido em cada Subprefeitura, nos 

centros comunitários “Shougai Gakushuu”, etc.  

Este manual é fixo, portanto, guarde-o muito bem. 

O lixo queimável (Kanen Gomi) ,favor jogar até às 

8:30  horas,  respeitando  o  dia  e  o  local 

determinado.※Não jogue o lixo na noite anterior a 

coleta. 

A lata de spray deve ser esvaziado totalmente (não 

furar) e no dia do lixo reciclável( uma vez por mês)  

coloque-o separadamente de outras latas. 

A cidade de Shizuoka criou o aplicativo [Gomi Navi] , 

e  através  deste  aplicativo  poderá  verificar  o 

calendário dos lixos e maneiras de como separar os 

lixos  (Idiomas  em  japonês,japonês  de  fácil 

compreensão,  inglês  e  chinês).  Mais  detalhes 

encontra-se no manual de despacho de lixo.          

 

 

 

 

 

 

   

 

Além disso, poderá adquirir Manual de despacho e 

classificação  de  lixos  em  idioma 

estrangeiro(Japonês,inglês, chinês, 

português,espanhol)nos locais abaixo. 

 ※O  Manual  de  despacho  e 

classificação  de  lixos  em  vários 

idiomas,encontra-se no HP da cidade 

de Shizuoka. 

 
Região de Aoi: 

Prefeitura de Aoi Shushyu Gyomu ka ,Nishigaya 

Shuushuu Centā, Numagami Shuushuu Centā, 

Prefeitura de Aoi KosekiJumin ka, Kokusai Kouryu 

Kyoukai Shizuoka. 

Região de Suruga: 
Prefeitura de Suruga  Koseki Jumin ka 

Região de Shimizu 

Shimizu Shuushuu Centā, Prefeitura de Shimizu 

Koseki Jumin ka, Kokusai Kouryu Kyoukai Shimizu, 

Takabe  Chiku  Shougai  Gakushu    

Kouryukan, Kambara Shisho 

 

Informações  gerais:  Setor  de 

serviços  de  coleta  “Shuushuu 

Gyoumu-ka”,  tel.  221-1365  (em 

japonês)  

『ごみ出
だ

し方
かた

・分別
ぶんべつ

ガイドブック』 

Verifique “Manual de despacho e classificação de lixos” (edição fixa “Hozon-ban”) 
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