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EVENTO NA TORRE MARIN TOWER
マリンタワーを階段で制覇
Aqueles que conseguirem subir a pé os 335 degraus da Torre, ganharão um
presente para lembrança do feito. Crianças até as do Shogakko precisam estar
acompanhadas por adultos. Datas/hora: dias 11 e 12/03; 8 e 9/04 (sáb. e dom.);
das 10h~15h. Será cancelado em dias de chuva ou vento fortes. Local: Torre
Marin Tower ( perto da estação Motomachi Chukagai/ linha Minato Mirai).
Taxa: ￥675.  :045-664-1100 URL: http://www.marinetower.jp/
EXCURSÃO DE ÔNIBUS PARA TURBINA EÓLICA “HAMA WING” 風力発電所親子バス見学会
Que tal conhecer de perto uma turbina eólica e uma usina de incineração de lixo? Para crianças
acima do shogakko e seus pais, num total de 55 pessoas. Data/hora: 28 de março (3ªfeira); das
12h30~. Local de encontro: est. Kannai (JR) Solicitação: enviar cartão-resposta (máximo de 4
pessoas por cartão) até 16 de março, com o nome de todos, endereço e telefone do representante.
Para:〒231-0016, Yokohama-shi, Naka-ku, Masago-cho 4-43, “Yokohama-shi, Chikyu Ondanka
Taisaku Suishin Kyogikai ” Taxa: ¥700/pessoa.
COMEMORAÇÃO DA ABERTURA DO PORTO DE YOKOHAMA 開港記念式典・コンサート
Evento onde 1000 cidadãos de Yokohama serão sorteados para participar da
cerimônia com concerto musical. Data/hora: 2 de junho(6ªfeira);
das 14h~16h. Local: Salão de Concertos Minato Mirai (Nishi-ku, Minato
Mirai 2-3-6, Queen’s Square) Inscrição: até 10/04. Enviar cartão-resposta
com nome(até de 3 pessoas), endereço, telefone e nome do evento “Kaiko
Kinen Shikiten-Concert”. Para 〒220-0012, Nishi-ku, Minato Mirai
2-3-5 Offside. Anotar se inclui crianças com idade de 6 meses à crianças
em idade pré-escolar, se precisa de intérprete de sinais (libra) ou se usa cadeira de rodas.
 045-650-7851 URL: http://www.city.yokohama.lg.jp/bunka/
ABERTURA DE VELAS DO NAVIO NIPPON MARU 親子展帆参加者の募集
60 crianças e seus pais poderão assistir à abertura de uma grande vela do navio Nippon Maru.
Data/hora: 20 de março (2 ª feira), às 13h e outra às 14h (cada apresentação leva
aproximadamente 30 min.) Local: Navio Nippon Maru, Nishi-ku, Minato Mirai 2-1-1 ( est.
Sakuragicho/JR ou metrô; est.Minato Mirai/ linha Minato Mirai). Serão distribuídas senhas de
entrada 30 minutos antes do início do evento. Deverão estar calçando tênis e usando roupas
confortáveis. URL: http://www.nippon-maru.or.jp/
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FESTIVAL DA PRIMAVERA NO ZOOLÓGICO KANAZAWA 金沢動物園 春まつり
O Zoo vai comemorar a chegada da primavera com vários exposições
e a ativação do mini-shinkansen Tsubame-go, que estará percorrendo
o Zoológico nestes dias(taxa a parte). Entrada para adulto: ¥500 .
Data: de 18(sáb.) a 20 de março (2ªfeira, feriado). Local: Zoológico
Kanazawa; Kanazawa-ku, Kamariya Higashi 5-15-1. (no final de semana e feriados tem
ônibus especial da est. Kanazawa Bunko/ linha Keikyu).
URL: www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/
VISITA AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 北部下水道センターバス見学会
Além de conhecer o sistema usado para o tratamento de esgostos poderão também
conhecer
uma companhia da indústria pesada, a JFE. Atenção: não poderão usar sapatos

662
com salto alto. Deverão trazer lanche (obentô). Data/hora: 27/03 (2ªfeira), das10h~15h:30.
Local de encontro: est. Tsurumi/ JR, saída Higashi; em frete ao banco Yokohama.
Solicitação: de 13 a 24 de março. Detalhes em URL:
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/gesui/centerinfo/02wtc/

BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO (KOUKO)
よ こ は ま し こうとうがっこうしょうがくせい

ぼしゅう

横浜市高等学校 奨 学 生 の募集

Cerca de 480 estudantes do Ensino Médio que tiveram bom rendimento escolar no ano

anterior e estão com dificuldades para arcar com os gastos escolares poderão solicitar o
subsídio financeiro de ￥5.000/ mês, sem necessidade de devolução futura. Para alunos do
terceiro ano ou acima, serão usadas as notas do ano anterior e do anterior a este, cuja
média deverá estar acima de 4.0. O rendimento anual familiar deve ser inferior a 8
milhões de ienes. As escolas que frequentam, públicas ou privadas, podem ser de outra
cidade, mas os pais ou responsáveis devem residir na cidade de Yokohama. Inscrições: de
1° a 28 de abril, através das escolas em que estudam. O formulário de solicitação, modelo
de preenchimento e mais detalhes podem ser encontrados no Kuyakusho (subprefeitura),
no Kouko (colégio) e HP de Kyoiku Iinkai (secretaria de educação). :045-671-3272
URL: http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou2/syogakukin/
PAGAMENTO DO PLANO DE PENSÃO NACIONAL(KOKUMIN NENKIN)
さい

こくみんねんきん

20歳になったら国民年金

Todas as pessoas com 20 a 59 anos idade que residem no Japão têm obrigação de
participar do sistema de pensão nacional (kokumin nenkin) ou do sistema de pensão da
empresa empregadora, pagando as contribuições mensais. Assim, todo estrangeiro que
reside no Japão, ao completar 20 anos de idade deverá se inscrever seguindo os trâmites
no Kuyakusho (subprefeitura), seção Hoken Nenkin-ka Kokumin Nenkin Gakari. Há
isenção de pagamento em determinados casos. Mais informações no próprio Kuyakusho.
URL: http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nenkin/hatati.html
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PARA PROTEGER MULHERES E CRIANÇAS CONTRA CRIMES SEXUAIS
こ

じょせい

せいはんざいとう

ひがい

まもる

さっし

子どもと女性を性犯罪等の被害から守るために（チラシ・冊子）

O crime sexual é um dos mais graves e repugnantes de todos. Além dos danos físicos, causa
traumas psicológicos e revolta nas vítimas. A polícia de Kanagawa tem um site em português
no qual oferece informações e conselhos de como se prevenir, ensina o que as crianças devem
saber para se proteger, etc. URL: http://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/d0124_12.pdf
ねこ

ふ に ん きょせいしゅじゅつ ひ よ う

い ち ぶ じょせい

CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE GATOS 猫の不妊去勢 手 術 費用の一部助成
Cidadãos de Yokohama, poderão receber uma ajuda para castrar gatos sem donos que
vivem na cidade. Detalhes no site abaixo.
いぬねこ

そうちゃく ひ よ う

い ち ぶ じょせい

IMPLANTE DE MICROSHIPS EM CÃES E GATOS 犬猫マイクロチップ 装 着 費用の一部助成
500 residentes de Yokohama poderão receber uma ajuda do governo para fazer o implante de
microships em cães e gatos a partir de abril de 2017. Deverão estar registrados e terem recebido
a vacina anti-rábica em 2017. Detalhes no site abaixo ou  045-471-2111.
URL: http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/

YOKE ASSOCIAÇÃO DE YOKOHAMA PARA O INTERCÂMBIO E COMUNICAÇÃO
INTERNACIONAL (VER ENDEREÇO NA PÁGINA INICIAL)
CONSULTA GRÁTIS SOBRE PENSÃO NACIONAL(NENKIN) E TRABALHO
がいこくじん

ねんきん

ろうどうそうだん

外国人のための年金・労働相談

Um especialista prestará esclarecimentos aos estrangeiros em assuntos relacionados à
pensão nacional(nenkin), seguro social (shakai hoken), seguro saúde (kenko hoken) e outros.
Poderá também fazer consultas relativas ao trabalho como hora-extra, férias remuneradas,
acidentes de trabalho, etc. Solicite intérprete se precisar, ao fazer a reserva. Será mantido
sigilo absoluto sobre os assuntos tratados nas consultas.  045-222-1209
Data/hora: toda terceira 3ª feira, das 13h~16h. Cada caso terá 50 minutos de atendimento.
CONSULTA GRÁTIS SOBRE LEGISLAÇÃO

ぎょうせい し ょ し そうだん

行 政 書士相談

Poderá fazer consultas sobre assuntos legais como visto, casamento internacional, etc.
Haverá intérpretes em inglês, chinês e espanhol. Será mantido sigilo absoluto sobre os
assuntos tratados nas consultas. Data/hora: toda primeira 5ª feira do mês, das 13h~16h.
Cada caso terá 45 minutos de atendimento.Local: YOKE, 5 °and. do edifício Pacific
Yokohama,(5 min. a pé da estação Minato Mirai/linha Minato Mirai ou 15min. da estação
Sakuragicho/JR ou metrô). As pessoas interessadas deverão marcar hora para a consulta pelo

 045-222-1209 URL: http://www.yoke.or.jp/
Mapa em http://www.yoke.or.jp/2yokenitsuite/2_11yoke_access.html
SITE “SHIRUBE”, INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS
「しるべ Information site for living」
É um site que oferece referências (link) para se buscar informações seguras na internet nas
áreas de gravidez, criação de filhos, educação e trabalho.
URL: http://yoke.or.jp/app-def/S-102/shirube/
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31
SALÃO
DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE KONAN

港南国際交流ラウンジ

〒233-0002 Yokohama-shi, Konan-ku, Kamiooka Nishi 1-6-1 / 13° and. do edifício Yumeooka Office Tower
:045-848-0990 Fax.: 045-848-3669

URL: https://www.konanlounge.com
たいきょくけん

AULA DE TAI-KYOKU-KEN (TAICHI) PARA PRINCIPIANTES
太極拳
Com a professora Chou Kakuhou, instrutora em clubes de esporte, além de ensinar a
língua chinesa e culinária. Para as primeiras 20 pessoas inscritas. Data/hora: 20/04 (5ª

feira.), das 13h30~15h30. Inscrição: a partir de 11/03(sáb.), por telefone ou diretamente
no local. Taxa:¥ 300, paga no dia. Trazer uma toalha e roupa confortável.
よこはま

で ん わ が い こ く ご そうだんいん

ぼしゅう

LINHA DE APOIO AOS LATINOS 横浜いのちの電話外国語相談員 募集
Curso de Capacitação e Crescimento Pessoal para a Relação de Ajuda
Curso para preparar novos voluntários que queiram atuar na LAL. Gratuito, nas quartas
ou aos sábados, de maio a dezembro. Perto da estação Yokohama. Mais informações:
 045-333-6216 nas 3ª e 5ª feiras, das 10h às 16h ou E-mail: yindlal@ceres.ocn.ne.jp
As informações aqui apresentadas poderão, eventualmente, sofrer alterações sem aviso prévio.
Contamos com a sua compreensão.

SERVIÇO DE INTÉRPRETES VOLUNTÁRIOS
Locais de atuação:

Kuyakusho (subprefeituras), Fukushi Hoken Center (centros de assistência
social e saúde pública), Shohi Seikatsu Sogo Center (centros de defesa ao
consumidor) escolas, creches, etc.
Solicitar nos locais onde necessita ir ou pelo telefone, com uma semana de
antecedência.
* YOKE
: 045-222-1209
* Salão de Intercâmbio Internacional de Aoba
 045-989-5266
*Salão de Intercâmbio Internacional de Konan  045-848-0990
*Salão de Intercâmbio Int. de Hodogaya
 045-337-0012
* Salão de Intercâmbio Int. de Kohoku
045- 430-5670

LOCAIS

COM

ATENDIMENTO

EM

Nas 4ªs feiras
Fechado na 2ª
Fechado na 4ª
Fechado na 2ª
Fechado na 2ª

PORTUGUÊS

Escritório Público de Aconselhamento de Yokohama
*  : 045-633-3366

Terceiras 2ª e 4ª feiras do mês; das 13h às 16h

Centro de Consultas para os Residentes Estrangeiros de Kanagawa-ken
* : 045-322-1444

4ª feira; das 9h às16h

LAL, Linha de Apoio ao Latino

* : 0120-66-2488 ou  045-336-2488
4ª feira (10h às 21h), sábado (12h às 21h)
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