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Aviso do feriado de final
e início de ano

（SAME年末年始　休館のご案内）

Associação de Intercâmbio Multicultural
da cidade de Shizuoka(SAME) ficará

fechado do dia 29 de dez. ao dia 3 de jan.

Pedimos a compreensão de todos.

Recrutamento de alunos para
a classe de japonês para

a vida diária
（生活日本語教室　学習者募集）

Você tem algum problema por não
entender o japonês? Então vamos estudar
juntos!
Conteúdo: Aprenda japonês necessário
para a vida diária.
Nível: Introdução ao Básico
Vagas: Aproximadamente 15 pessoas
Classes:
①Classe de domingo

Data：dia 5 de dez. ao dia 27 de fev.de
2022, total de 11 aulas
Introdução ① 13:30 às 15:00
Introdução ② 15:15 às 16:45

Local：Sala de reuniões Fushimiya,
8.º andar(Aoi-ku Gofuku-cho 2-3-1)

②Classe de sexta-feira

Data：dia 10 de dez. a 4 de mar de 2022,
das 15:00 às16:30, total de 11 aulas.
Local：Edif. Shizuoka Yaizu Shinyo
Kinko, sala de reuniões do 4º andar.
（Aoi-ku Ote-machi 3-11）

Taxa： 3,300 ienes cada classe.
Os custos das atividades extracurriculares
são arcados pelo aluno.
Inscrição：por telefone ou pelo site da
SAME.
Responsável： Tatara (matriz)

Locais públicos fechados no final
e início de ano.

（年末年始　休館日のお知らせ）

Prefeitura, escritório de administração
regional, setores de atendimento ao
público, estarão fechados nos seguintes
dias: dia 25, 26 de dez. e do dia 29 de
dez. ao dia 3 de jan.
Setores de emissão de várias notificações
e licenças.
Neste período é possível fazer o registro
de certidão de casamento, nascimento,
óbito, notificação do registro da família
(Koseki), enterro e licença de cremação
podem ser providenciados em cada
escritório do distrito na sala de segurança
e na filial de Kambara na sala de serviço.



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

(年末年始ごみの収集日程などのお知らせ)

No final do ano(após o dia 20 de dez)
estima-se um congestionamento nos
arredores das instalações de incineração.
Por este motivo os lixos de faxina geral,
lixos queimáveis , jogue nos dias de coleta
de seu bairro e lixo não queimável e de
grande porte é coletado em frente a sua
casa (é necessário agendar).
Informações:
Nishigaya Seisō Kōjō Tel.054-296-0054
Numagami Seisō Kōjō Tel.054-262-4015
Shimizu Gomi Uketsuke CentaTel.054-366-2751
Call Center Tel.054-200-4894
Lixos não queimáveis e de grande porte
Tel. 0120-532-471
Horário de atendimento
Final de ano: até dia 28 de dez., às 19:00
Início de ano:a partir do dia 4 de jan.,9:00.
●Pela internet
Final de ano: até o dia 23 de dez.
Início de ano:a partir do dia 5 de
jan,10:00.
Detalhes no HP da cidade de Shizuoka.
https: //gomi.city.shizuoka.jp

Dia da coleta Última coleta Primeira coleta

2ª e 5ª-feira 30/dez.(quin) 6/jan.(quin)

3ª e 6ª-feira 28/dez(terç) 4/jan.(terç)

4ª e sábado 29/dez(quar) 5/jan.(quar)

Informações:
Shūshū Gyomuka Tel. 054-221-1365
Nishigaya Shūshū Centa Tel.054-296-0447
Numagami Shūshū Centa Tel.054-264-1900
Shimizu Shūshū Centa Tel.054-366-2751

Recrutamento de inquilinos para
moradia municipal

（市営住宅の入居者を募集）

Alvo: Pessoa que reside em Shizuoka ou
está empregado em uma empresa da
cidade .Não possui casa própria e
também será verificado a renda anual e
outros.
Inscrição: A partir do dia 1.º ao dia 5 de
dez. (validade conforme o carimbo do
correio e conforme o número de inscrito
será sorteio ).
Informações: Machizukuri Kōsha
(Prefeitura de Shizuoka 5º andar
Tel.054-221-1253 e Shimizu Chōsha
2º andar Tel.054- 354-2238).
O formulário de inscrição encontra-se no
setor administrativo de cada prefeitura
regional, na recepção geral da prefeitura
regional de Suruga, nos escritórios da filial
de Osada e Kambara.

https://gomi.city.shizuoka.jp/

