
[Organizado pela SAME】
Tel. 054-273-5931（Matriz）

054-354-2009（Filial de Shimizu）
Sala de reuniões da SAME

( Aoi-ku Ote-machi 3-11 Edif. Shizuoka

Yaizu Shinyo Kinko Ote machi 4.º andar)

【SAME主催事業】

Recrutamento de expositores de
atividades diversas para o “Shizuoka
Wai Wai World Fair 2022”(Grupos de
intercâmbio Multicultural, grupos de

convivência multicultural)
令和４年度『静岡わいわいワールドフェア
生活紹介出展団体募集（国際交流団体・

　　多文化共生団体）

Data: dia 27 de novembro(dom.) 10:30-15:30
Local: Aoba Symbol Road Bloco B1・B2・B3　
　　・B4　(Aoi-ku Gofuku-cho 2 chome)
Vagas: 5 grupos
Conteúdo: prepare uma apresentação da
　　　     atividade do grupo e uma atividade
　　　　 da qual os visitantes da feira possam

participar.
Material disponível:1 tenda com cortina

horizontal (2,7m x 3,6m), 2 mesas,
4 cadeiras,1 extensão elétrica 100V.

Taxa: gratuita
Público alvo: organizações envolvidas em

intercâmbio multicultural,cooperação
internacional e coexistência
multicultural (não é possível a
participação individual ) da cidade
de Shizuoka e cidades próximas.

Inscrição: pelo Website da Associação ,até o
dia 19 de agosto. Caso ultrapasse o
números de vagas, a seleção será
feita considerando o conteúdo da
exposição.

Responsável: Sr.ª Suzuki(SAME de Shimizu)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　[Informações da cidade de

　　　　　　Shizuoka]

　　　　　　【静岡市情報】

　　　É verão ! Vamos para a praia
　　　　　(夏だ ! 海水浴を楽しもう)

・Praia de Mochimune e praia de Miho
Uchihama

Período: do dia 17 de julho ao dia 21 de
agosto.
Informações: Turismo / Divisão de Promoção
MICE Tel. 054-221-1421
※Fique atento às condições climáticas do dia
antes de sair de casa.

Vamos nos divertir nas piscinas ao ar livre!
（屋外プールで 遊ぼう！）

・A entrada é gratuita
・Crianças pré-escolares devem estar

acompanhadas por um responsável.
・Há limite de números de pessoas
・Estará fechado no horário de almoço
・Em caso de tempestade não abre
・Por favor, utilize transporte público ou

bicicleta.

** ↓ Referência de leitura ↓

Região Aoi
① Tamachi Koen (Tamachi 3 chome)
Região Suruga
② Ohama Koen（Nishijima）
③ Shimokawahara Koen　
（Shimokawahara 6 chome）



④ Mochimune Koen (Mochimune 5 chome)
⑤ Higashi Shinden Koen（Mizuasobi-ike）　　　

(Higashi Shinden 4chome）

** ↓ Referência de leitura ↓
Região Shimizu
⑥ Escola Secundária de Kambara
⑦ Kambara（Kambarashinden 1 chome）
⑧ Yui（Yui）
⑨ Yuiiriyama（Yuiiriyama）
⑩ Shimizu Sogo Undojo (Campo esportivo )

de Yui（Seikai 2chome）
⑪ Yagimaropponmatsu Koen(Yajima cho)
⑫ Shimizu Kiyomigata Koen Yokosuna

(Yokozuna Minami cho)
⑬ Shimizu Kiyomigata Koen Okitsu Naka cho
（Okitsunaka cho）
★Algumas precauções para quem vai

frequentar a  piscina  Shimizu Sogo Undojo
●Todas segundas-feiras(exceto feriados ・
e por alguma  eventualidade o local pode
estar fechado)

●Piscina de 50m ▶ até 20:30 (crianças de
3 anos ou mais a taxa é de 150 ienes)
※Crianças até a 2.ªserie primária devem

estar acompanhadas do responsável(após
ás 17:00,crianças até o ensino médio
devem estar acompanhados pelo
responsável.)

Informações: Central de atendimento da
Prefeitura  Tel.054-200-4894

【Intercâmbio internacional /

informações multiculturais de grupos】
【団体主催　国際交流・多文化情報】

Vista o yukata e participe do festival de
Kiyomizu-san!

(ゆかたをきて、きよみずさんのおまつりへいこう！）

Data: dia 9 de julho(sábado)16:30-20:00
Local do encontro: ás 16:30 ,no Cenova no

lado do Keyaki doori
※Será cancelado em caso de chuva
Público alvo: estrangeiros de qualquer

nacionalidade(até 10 pessoas)
Idioma: japonês de fácil compreensão e inglês
Taxa: 1.000 ienes para quem não pretende

vestir o  Yukata.
4.300 ienes para quem pretende vestir
um Yukata(taxa do aluguel do Yukata,
Obi e Gueta).

Outros: Quem tem o próprio Yukata,por favor,
vestir em casa e ir ao local.
＊Também pode comprar um novo conjunto
de Yukata e Obi por 5.500 ienes.
Organizado pela Corporação sem fins
lucrativos Guia Voluntário de Turismo da
Cidade de Shizuoka Sumpu Wave
(Aoi-ku Tokiwa-cho1-8-6)
Informações:
sumpuwave.kokusaibu@gmail.com
Tel. 090-7675-5029 (Naomi Yasuike)
Inscrição pelo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
Bp02ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B
91olrxcyzhQ/viewform

Salão de Nihongo IRORI

（日本語サロン　い　ろ　り）

Data: todos os sábados ,das 21:00-22:00
@sistema Online

Conteúdo: pelo aplicativo ZOOM,poderá
bater um papo em japonês, fazer novas
amizades com vários japoneses.
Qualquer pessoa que tenha um
computador ou smartphone, pode
participar gratuitamente (¥ 0).

A inscrição pode ser feita no
にほんごサロンいろり (google.com)
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