
[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 alunos para a turma
de língua japonesa do 2.º período

de 2022
令和4年度第２期生活日本語教室学習者募集

Aprenderá o japonês necessário para a vida
diária(alfabetização / conversação).
①Classe de domingo
Período: a partir do dia 11 de setembro ao dia
20 de novembro, das 14:00 às 16:10, total de
11 vezes.
Local:Fushimiya sala de conferências de
aluguel  (Aoi-ku Gofuku-cho 2-3-1 Prédio
Fushimiya 9.ºandar)
②Classe de segunda-feira
Período: a partir do dia 5 de setembro ao dia
28 de novembro,das 11:00 às 12:00, total 11
vezes.
Local: na sala de reunião da SAME
Ambos①②
Vagas: cerca de 10 vagas para iniciantes
Taxa: inscrição(taxa da SAME: 2,000 ienes).
Os custos das atividades extracurriculares são
pagos pelos alunos.
Inscrição: até o dia 26 de agosto  pelo
telefone ou pelo site da associação.
Responsável: Sr.ª Tatara(sede de Shizuoka)

Recrutamento de participantes para o
"Treinamento de Líder de Prevenção de
Desastres da Cidade de Shizuoka para
Estrangeiros de 2022''.
令和4年度外国人防災リーダー研修受講者募集

Que tal aprender junto sobre prevenção de
desastres naturais tais como terremotos e
inundações?
Data: ★1.º treinamento, dia 27 de agosto das
13:00 às 16:00, na sala de reuniões da
Associação de Intercâmbio Multicultural de
Shizuoka.

★2.º treinamento, dia 1.º de outubro
das 10:00 às 16:00 , na Cafeteria do 3.º andar
da Prefeitura de Shizuoka

★3.º treinamento, dia 17 de dezembro
das 10:00 às 16:00, no centro comunitário
Hamada.
Conteúdo:
1.º treinamento: apoio aos estrangeiros no
Grande Terremoto do Leste do Japão, sobre
os líderes de prevenção de desastres.
2.º treinamento: treinamento de instalação do
Centro Multilíngue de Apoio ao Desastre da
Cidade de Shizuoka.
3.º treinamento: treinamento de salvamento
utilizando o AED, treinamento de cozinha em
caso de emergência, de primeiros socorros
em caso de ferimento com faixa de tecido, etc.
Vagas: 15 pessoas
Taxa: gratuito
Inscrição: pelo e-mail same@samenet.jp
Responsável:Sr.ªMiyamoto (sede Shizuoka)

[Informação da cidade de Shizuoka]
【静岡市情報】

73.ºShimizu Minato Matsuri

●Dança geral Minato Kappore
Nos dias 5 e 6 de agosto, a partir das
17:40 às 21:00
※Desfile musical somente no dia 5.
Local: Shimizu Satsuki Doori

mailto:same@samenet.jp


●Jirochō dōchū
(desfile)
Data: dia 6 e 7 de
agosto.
Local: Jirochō
doori e outros
locais de Shimizu

●Espetáculo de fogos de artifício marítimos
Data: dia 7 de agosto
Local: Hinode futō
Horário:
17:30 abertura
18:15 Jirochō dōchū(ver foto acima)tambor
19:15 cerimônia
19:30 início da queima dos fogos de artifícios

marítimos
●Estão programadas também várias outras
atividades tais como o Mikoshi(santuário
portátil)e outros.
Informação: Comitê Executivo do Festival
Shimizu Minato
Tel.054-354-2189

(Consulta gratuita por especialistas)
Consulta com escrivão administrativo:
sobre Imigração,status de residência,

naturalização,consulta sobre
heranças, etc.

（専門家の無料相談）
行政書士相談：入国、在留・帰化、相続

に関する相談等
①Aoi-ku
Data: dia 22 de agosto, das 13:00～16:00
Local: na subprefeitura de Aoi 3.ºandar

(Aoi-ku Otemachi 5-1)
Informações pelo tel. 054-221-1053
②Suruga-ku
Data: dia 23 de agosto, das 13:00～16:00
Local: subprefeitura de Suruga 3.ºandar

(Suruga-ku Yahatacho10-40)
Informações pelo tel. .054-287-8698
①②Ambos
Alvo: qualquer pessoa, independentemente
da região em que vive.
※Não é um sistema de reservas, mas por
favor confirme por telefone com antecedência.

【Intercâmbio internacional /
informações multiculturais de grupos】

【 団体主催　国際交流・多文化情報】

Shimizu Nihongo Koryu no kai está
recrutando alunos

(清水日本語交流の会　生徒募集)

①Curso de terça-feira
Período: a partir do dia 6 de setembro ao  dia
29 de novembro (total de 13 vezes).
Horário: das 19:00～20:30
Local:Oka shōgai gakushu kōryukan 2ºandar,
kōgishitsu(Shimizu-ku Sakuragaoka-chō 7-1)
tel.054-354-1350

②Curso de sexta-feira
Período: a partir do dia 2 de seembro ao dia
25 de novembro (total de 12 vezes).
Horário: das 10:00～11:30
Local: Tsuji Shōgai Gakushu Kōryukan
2ºandar Kaigishitsu 3.(Shimizu-ku
Miyashiro-chō 5-75)  Tel.054-364-0234

③Curso de sábado
Período: a partir do dia 3 de setembro ao dia
3 de dezembro (total de 12 vezes).
Horário：das 19:00～20:30
Local: Tsuji Shōgai Gakushu Kōryukan
2ºandar Kōgishitsu 3.(Shimizu-ku Miyashiro-
chō 5-75) Tel.054-364-0234

※Taxa: cada classe 300 ienes x nºde vezes e
Certificado de conclusão para alunos com
comparecimento regular.
★Aula particular: é necessária consulta para
data, hora e local.
Outros:será emitido o Certificado de
conclusão para os alunos que cumprirem a
média de participação.
Informação: Srª Ukai (Presidente)
Tel.090-3939-1168 Fax.054-351-3505


