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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 

 

【外国語情報誌
がいこくごじょうほうし

が変
か

わります】 

Mudanças no jornal mensal “O brasileirinho” 

 

Caros leitores 
A SAME agradece pela leitura do jornal mensal “O brasileirinho”.  
A partir de abril de 2021, “O brasileirinho” do impresso irá se 

digitalizar na página do Facebook ”Helpline Shizuoka City” 

(facebook.com/helpline.shizuokacity) .  

Dando continuidade, a SAME conta com a sua visita na nossa página. 

A cidade de Shizuoka está se 

preparando para a vacinação 

contra  o  novo  coronavírus 

(COVID-19).  O  custo  das 

vacinas são gratuitos.     

A  previsão  do  início  da 

inoculação,  é  a  partir  de  março  iniciando  pelas 

pessoas que trabalham na área médica e as pessoas 

com mais de 65 anos, está previsto após abril. 

Todo cidadão que possui o Registro de Residente na 

cidade de Shizuoka e tenha mais de 16 anos poderá ser 

vacinado, mas não é obrigatório. Pacientes internados 

por  longo  tempo,  poderão  receber  a  inoculação  em 

outras cidades.  

Cada pessoa deve tomar 2 doses da vacina abrindo um 

intervalo de 21 dias de uma dose para outra. Os locais 

da vacinação serão em clínicas, hospitais, instalações 

públicas,  lares  para  idosos  e  outros.  Quanto  ao 

procedimento, será enviado o tíquete de vacinação para 

o endereço do Registro de Residente.  

Para fazer a reserva da data da vacinação, poderá fazer 

online  ou  por  telefone,  na  central  de  atendimento

(sistema de reservas). No dia marcado não esqueça de 

levar  o  tíquete  de  vacinação,  documentos  que 

comprovem  sua  identidade(carteira  de  habilitação, 

passaporte,  cartão  de  residência,  cartão  de  seguro 

saúde,  etc.)  e  formulário  preliminar  de  vacinação

(preencher antes).  

 

【Informações sobre a vacinação contra o 

novo coronavírus(COVID-19) 】 

★１ Central de atendimento do novo coronavírus da 

cidade de Shizuoka (COVID-19),tel. 0570－08－5673 

★２ Central de atendimento do novo coronavírus 

(COVID-19)  do  Ministério  da  Saúde,  Trabalho  e 

Previdência,tel.0120－761770（ligações gratuitas ） 

 

※Cuidado para não ser enganado, de que 
poderá tomar a vacina. 
 

 
※Formulário preliminar de 
vacinação em vários idiomas: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/

vaccine_tagengo.html 
 

静岡市
しずおかし

での新型
しんがた

コロナウィルスのワクチン接種
せっしゅ

について 

Informações sobre a vacinação contra o novo coronavírus(COVID-19) de Shizuoka 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html
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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. 

＜清水日本語交流の会＞2021年度日程表  

Calendário do curso de japonês para estrangeiros 
(Associação “Shimizu Nihongo Kouryu no kai”) 

CALENDÁRIO DAS AULAS: 

 ※Dia 11 de mai.e 11 de jan. no [Multi room 1 F] 

1o. período: dias 20,27 abr/ 11,18,25 mai/ 1,8.15,22,29 jun/ 6 jul(11) 

2o. período: dias 7,14,21,28 set /5,12,19,26 out./2,9,16,30 nov.(12) 

3o. período: dias 11,18,25 jan./1,8,15,22 fev./1,8,15 març(10) 

   

1o.período:dias 16,23 abr./ 14,21,28 mai/4,11,18,25 jun/ 2,9 jul.(11)  

2o.período: dias 3,10,17,24 set./ 1,8,15,29out./5,12,19,26 nov(12) 

3o.período: dias 14,21,28jan. / 4,18,25 fev./ 4,11,18 març(9) 

1o.período:dias10,17,24abr/8,15,22,29 mai/5,12,19,26/ jun/ 3 jul(12) 

2o.período: dias 4,11,18,25 set. / 2, 9,16,30 out. / 6,13,20 nov.(11) 

3o.período: dias 8,15,22,29 jan./5,12,19,26 fev./ 5,12 març.(10) 

 

※Taxa de cada período: 1vez 300 ienes X nº de aulas e      

receberá também o Certificado de conclusão. 

★Aula individual: consultar sobre local e horário. 

★Voluntários de escolas(solicitação do Conselho Municipal de 
Educação / visita às Escolas). 

★Aulas corporativas ( solicitações corporativas). 

★Curso de treinamento de professores voluntários de japonês  
    10 vezes no total.  
Dias14,28 mai./11,25 jun./ 9,30 jul./ 20 agos./ 10, 24 set./ 8 out. 

市営住宅の入居者を募集します
し え い じ ゅ う た く の に ゅ う き ょ し ゃ を ぼ し ゅ う し ま す

 

Recrutamento de inquilinos 
para moradia municipal  
 

A cidade de Shizuoka está 

recrutando inquilinos com 

os seguintes requisitos. 
Poderá se inscrever pessoas 

que residem em Shizuoka 

ou  é  empregado  numa 

empresa situada na cidade, 

possuir  independência 

financeira, mas está com 

dificuldade para alugar um 

imóvel particular, estar 

noivo, e possuir família. 

P e r í o d o  d e  i n s c r i ç ã o :  

dia 1 ao dia 5 de abril.  

O formulário de inscrição 

e n c o n t r a - s e  n o  s e t o r 

administrativo Shizuoka-

shi Machi Dukuri Kousha

(Shizuoka Chosha 5ºandar 

Tel. 221-1253, Shimizu 

Chosha 2ºandar Tel.354-

2238) e também no balcão 

de informações gerais da 

prefeitura regional de Aoi, 

no escritório da filial de 

Osada e Kanbara. 

Conforme os números de 

inscritos poderá ser sorteio.  

納期
の う き

 

Prazo de pagamento 

Taxa de seguro de pensão 

nacional（国民年金保険料）
referenteao mês 

de março, até 

30 de abril  

(6.ª-feira). 

 

Contribuição  predial  / 

Taxa de urbanismo 

(固定資産税・都市計画税） 
1ªparcela,até 

dia 30 de abril  

(6.ª-feira). 

『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”) 
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.  

Sejamos como a primavera que renasce 
cada dia mais bela… Exatamente porque 

nunca são as mesmas flores.                                  
Clarice Lispector 
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静岡市多文化共生総合相談
し ず お か し た ぶ ん か き ょ う せ い そ う ご う そ う だ ん

センター 
Serviço de Consultas Multilíngue da cidade de Shizuoka 
  
As consultas podem ser feitas em 14 idiomas sobre questões da vida diária, 
como impostos, pensões, vistos, empregos, estudar japonês e outras 
questões que você possa ter.  
As consultas são GRATUITAS e o sigilo é garantido. 
Segunda a sexta, das 8:30 às 17:15 
Em Shimizu-ku o atendimento em português 3.ª-feira das 8:30-12:00 e  
4.ª-feira das 8:30-17:15.  

(＊Nos dias em que o consultor estiver ausente,o atendimento será por Tablet). 

     Preparemos para o grande terremoto Nankai Torafu.  

 「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. 

             

                    ８．海抜
かいばつ

表示
ひょうじ

標識
ひょうしき

と津波
つ な み

避難
ひ な ん

ビル 

    Placa de indicação da altura acima do nível do mar e prédio de refúgio em caso de tsunami 

     O kaibatsu hyouji hyoushiki (Placa de indicação da atura do nível do mar)  

  É uma placa indicando a altura acima do nível do mar, ou seja a altura a partir da superfície 

do mar. Na cidade de Shizuoka esta placa está pregada nas lojas de conveniência próximo ao 

mar e postes de telefone ou de eletricidade.  Será muito útil no momento de refugiar, pois 

estão escritos em japonês, inglês, chinês, coreano e português. 

                             Tsunami Hinan Biru (Prédio de refúgio em caso de Tsunami) 

Os prédios de refúgio encontram-se próximo ao mar. Caso não tenha tempo suficiente para fugir do 

“tsunami” ou não tenha alguma construção alta por perto, refugie-se nesses prédios. Os prédios de refúgio 

têm mais de 3 andares e são construídas com concreto e barras de ferro ou a estrutura é de barra de ferro e 

concreto. Na cidade de Shizuoka existem 140 pontos de prédio de refúgio em caso de Tsunami e poderá 

conferir no HP. Por favor, as pessoas que moram próximo ao mar confira os prédios de refúgio em caso de 

Tsunami. 
 

静岡市
しずおかし

津波
つ な み

避難
ひ な ん

ビルマップ（日本語
に ほ ん ご

） 

http://www2.wagamachi-guide.com/Shizuoka-hazard/ 

                 自動
じ ど う

車税
しゃぜい

について 

          Imposto sobre automóveis 

Proprietários de carros cadastrados na Agência Pública de Transportes Rodoviários “Rikuun-

Shikyoku” como proprietários de veículos automotores no dia 1.º de abril do ano em questão são 

tributados. O imposto sobre automóveis é dividido em dois tipos: o “Jidousha-zei” e o “Kei jidousha-zei”. 

Jidousha-zei: esse imposto é cobrado todos os anos, daqueles que possuem carros com a placa de cor 

branca e veículos com motores acima de 1000 cc. A fatura é enviada pelo escritório do “Shizuoka Zaimu 

Jimusho” aos tributados (proprietários) que devem efetuar o pagamento no prazo estipulado.  

Inform.: Shizuoka Zaimu Jimusho  

(〒422-8047 Shizuoka-shi Suruga ku Ariake-cho 2-20, tel. 054-286-9130 em japonês). 

Kei jidousha-zei: esse imposto é cobrado somente daqueles que possuem carros com motor inferior a 

660cc (placa amarela) ou motocicletas de baixa cilindrada (até 150cc). A fatura é enviada pelo setor de 

impostos da prefeitura aos tributados (proprietários)que devem efetuar o pagamento no prazo estipulado. 

Informações gerais de impostos: setor municipal “Shiminzei-ka” (encarregado de vários impostos) 

telefone 054-221-1218 (em japonês) 

Comprovante de pagamento: este comprovante é necessário na hora de realizar a vistoria obrigatória 

(Shaken).  No caso de perda entre em contato com o balcão responsável. 

Sugestão 
do mês 
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                                         EMERGÊNCIAS 

▲Bombeiro/Ambulância………………………………….….....……119 

▲Polícia(emergência)……….…………..…………..........………….110 

 

                     PROCURANDO EMPREGOS 
☆1. Agência Pública de Empregos de Shizuoka (Hello Work)  

       todas as 5as.feiras, das 13:00 às 17:00hs.............054-238-8603 

☆2. Agência Pública de Empregos de Shimizu,(Hello Work), 

★Todas as 2.ª e 6.ª –feiras  , das 13:00-17:00 

★Terça-feira 13:00-17:00                                     054-351-8609 

           CONSULADO/IMIGRAÇÃO/EMBAIXADA  
☆1. Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu....... 053-450-8191 

〒430-0946, Hamamatsu-shi Naka-ku Motoshiro-cho, 115-10 

Motoshiro Kyodo Bldg. 1F e 5F – www.consbrashamamatsu.jp 

☆2. Consulado Geral do Brasil em Nagoia …...052-222-1077/1078 

〒460-0002Aichi-kenNagoya- shi, Naka-ku,Marunouchi 1-10-29 

Shirakawa Daihachi Bldg.2F   http://nagoia.itamaraty.gov.br/ 

☆3. Consulado do Brasil em Tokyo………………. .....03-5488-5451 

    〒141-0022 Tokyo-to, Shinagawa-ku, Higashi Gotanda 1-13-12 

Gotanda Fuji Bldg.2F http:/cgtoquio.itamaraty.gov.br/ 

☆4. Imigração de Shizuoka(Vistos) 9~12,13~16…....054-653-5571 

  Shizuoka-shi Aoi-ku Tenma-cho 9-4 (abc Plaza Bldg.)  

☆5. Departamento de Imigração  de Nagoya.............052-559-2150 

     (português, de 2a.a 6a.f. das 9:30 às 16:00hs)   .052-955-0969 

     Imigração Tokyo- Espanhol, 2a.a 6a.,das 9:30~16:00)…...   03-5796-7112 
     Gaikokujin Zairyu Sōgō Inform.Center 

             (port/esp.-9~12-13~16 )         ………………………….052-559-2151/2152 

                                     LIXOS 

1. Pref. de Shizuoka-Shizuoka-shi Shushu Gyomu-ka..054-221-1365 

2. Centro de coleta de lixos Nishigaya Shushu Centā...054-296-0447 

3. Centro de coleta de lixos Numagami Shushu Centā..054-264-1900 

4.Centro de coleta de lixos Shimizu Shushu Centā.......054-366-2751 

5. Centro de coleta de lixos Kanbara Jimusho...............054-385-7730 

6. Pedido coleta lixos gdes.não queimáveis(free-dial)....0120-532-471 

 
 SERVIÇOS 

1. Prefeitura regional de Shizuoka…........tel.geral .......054-254-2111 

2. Prefeitura regional de Shimizu……......tel.geral .......054-354-2111 

3. Prefeitura regional de Suruga...............tel. geral ......054-201-5811 

4. Sucursal de Kanbara.............................tel. geral .......054-385-3111 

5.Registro de endereço,emissão de jumin-hyo,etc.em cada prefeitura 

    regional, setor Koseki Juumin-ka: 

   AOI-KU  054-221-1061                      SURUGA-KU  . 054-287-8611 

     SHIMIZU-KU  054-354-2126              KANBARA      . 054-385-7700 

6. Setor Seguro Saúde da Prefeitura Shimizu............... …..054-354-2141 

7. Setor Seguro Saúde da Prefeitura Shizuoka….. ................      054-221-1070 

8. Centro Terremoto/Desastres Naturais/Shizuoka............054-251-7100 

9. Banco do Brasil…….……….…....…….…….….…. ...... 0120-09-5595 

10.Escrit.Seguro Social de Shizuoka “Shizuoka Nenkin Jimusho” 

     422-8668 Shizuoka-shi Suruga-ku Nakata 2-7-5 ..............054-284-4311 

11.Escrit.do Seguro Social de Shimizu “Shimizu Nenkin Jimusho” 

    424-8691 Shimizu-kuTomoe-cho4-1...........................................................................054-353-2231 

12.Receita Federal de Shimizu(Zeimusho)…….…..…….054-366-4161 

13.Receita Federal de Shizuoka(Zeimusho)……...........   .....054-252-8111 

14.Centro de carteira de habilitação região Chubu ..............054-272-2221 

15.JAF Shizuoka(Tradução carteira de habilitação).......054-654-1515 

16.Polícia Central de Shizuoka………….………… .................054-250-0110 

17.Polícia Região Sul de Shizuoka…..………….…................054-288-0110 

18. Polícia Central de Shimizu………………....…………054-366-0110 

19. Polícia de Kanbara.....................................................054-385-0110 

                                    MORADIA 

1. Apartamentos municipais (região Shimizu) 2o.F  .…054-354-2240 

2. Apartamentos municipais(região Shizuoka) 5o.F.......054-221-1253 

3. Apartamentos provinciais(Estadual)de Shizuoka…..054-255-4824 

O que é SAME?Trata-se da Associação de Intercâmbio Multicultural da Cidade de Shizuoka（静岡市国際交流
しずおかしこくさいこうりゅう

）Shizuoka-shi Kokusai Kouryu 

Kyoukai.Além de atividades de intercâmbio, cidades irmãs, oferecimento de informações, cursos, etc., intérpretes de vários idiomas estão à 

disposição para consultas da vida diária.  As consultas são mantidas em absoluto sigilo. Consulte-se gratuitamente.  

SAME Shizuoka: 054-273-5931/fax 054—273-6474 ・  SAME Shimizu: 054-354-2009/fax 054-352-0334 

Facebook: https://ja.facebook.com/welcometo SAME   ・ Web site: http://www.samenet.jp   ・  E.Mail: same@samenet.jp 

                 ASSUNTOS  TRABALHISTAS 
1. Serviço de atendimento de consultas aos trabalhadoresestrangeiros 

  (Depto do Trabalho de Shizuoka・Controle de condições de trabalho, 

seção de inspeção静岡労働局・労働基準監督署) .......(054-254-63 

＊Atendimento em português de segunda a sexta, das 10:00 às 16:00 

(Exceto das 12:00 às 13:00) 
＊Atendimento em  espanhol quarta e quinta , das 10:00 às 16:00 

   (Exceto das 12:00 às 13:00) 
2. Disque consultas paratrabalhadores estrangeiros....... .0570-001703 

＊Atendimento em português e espanhol segunda a sexta, 

das 10:00 às 15:00(Exceto das 12:00 às 13:00) 

                AUXÍLIO AOS ESTRANGEIROS 
1.Associação  de  Intercâmbio  Multicultural  de  Shizuoka  (SAME)    

Balcão de atendimento para os estrangeiros 

Região Shimizu.....054-354-2009        Região de Aoi  .......054-273-5931 

                  HOSPITAIS/ASSISTÊNCIAS 
Hospitais com atendimento nos feriados e plantão. 
Hospital Central de Emergência de Shizuoka 県救急医療情報センター 

Atendimento 24 horas .........................................................0800-222-1199

【Aoi-Ku  Suruga-Ku】 

1.Kyubyou Centa                       急病センター 

（Aoi-ku, Yunoki 240 (das 19:00 às 22:00)）.................... .054-261-1111 

※Atendimento somete aos domingos, feriados e final de ano 

2.Kyukyu Shika Centa              救急歯科センター  

（Suruga-ku, Magarikane 3-3-15 ）.......................................054-288-1199 

※Domingos, Feriados e Final de ano , das 09:00-15:30              

3.Ken Sougou Byoin                   県立総合病院 

(Aoi-ku, Kitaando 4-27-1)  …………………………………….054-247-6111 

4.Shiritsu Shizuoka  Byoin        市立静岡病院 

(Aoi-ku, Otemachi 10-93)   ……………………………..........054-253-3125 

5.Shizuoka Sekijuji Byoin     静岡赤十字病院 

(Aoi-ku, Otemachi 8-2） …………….………………………….054-254-4311 

6.Shizuoka Saiseikai Byoin       静岡済生会総合病院 

(Suruga-ku, Oshika 1-1-1） ................................................054-285-6171 

7.Shizuoka Tokushu Kai Byoin 静岡徳洲会病院 

(Suruga-ku, Shimokawahara Minami 11-1) ......................054-256-8008 

8.Shizuoka Kousei Byoin   静岡厚生病院 

(Aoi ku kitabancho 23) …………..……………………........054-271-7177 

【Shimizu-ku】 

1.Shiritsu Shimizu Byoin        市立清水病院 

(Shimizu-ku, Miyakami 1231）……..………………………….054-336-1111 

2.Shimizu Kousei Byoin               清水厚生病院 

(Shimizu-ku, Ibara-Cho 578-1） ........................................054-366-3333 

3.Sakuragaoka Sogo Byoin       桜ヶ丘総合病院 

(Shimizu-ku, Sakuragaoka-cho 13-23   ..............................054-353-5311 

4.Kyoritu Kambara Sougou Byoin 共立蒲原総合病院 

(Fuji-shi Nakanogou 2500-1)  ............................................0545-81-2211 

◆Consultas para Mulheres   女性の悩み相談 

Azarea(Aoi-ku, Mabuchi 1-17-1)    ......................................054-272-7879 

seg., terç., quin.,sext  09:00 - 16:00 / quart 14:00 - 20:00 /2º sábado das 

13:00  -  18:00  (Advogado,  Psiquiatra,  Consultas  de  Violência  

Doméstica）Aisel 21: terç., a sext., 10:00 - 17:00 ................054-248-1234 

Dia Aoi Suruga Shimizu 

Seg.   Inglês8:30-17:15 Espan. / Portug   8:30-17:15 

Terç 
    Portg./ Espan.    8:30-12:00 

Filipino         13:00-16:00 

Qua Chinês 

9:00-12:00 
  Portg./ Espan.    8:30-17:15 

Qui Filipino 
13:00-17:00 

  Espan. / Portug.  8:30-17:15 
Chinês          13:00-16:00 

Sex Vietnamita 
13:00-17:00 

    


