
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dia das Crianças 
Comemora no dia 5 de maio, o dia das crianças. é um dia para celebrar o 

crescimento e a saúde das crianças. Era originalmente um evento para evitar 

doenças e acidentes, dia de celebrar o crescimento saudável dos meninos, mas 

agora é um evento não só para meninos, mas também para meninas e de todas as 

crianças. Diz que atrai sorte quando o koinobori é decorado no dia das crianças, 

comer kashiwa-mochi, e shoubu-yu [é um banho com as raízes e folhas de shobu 

(íris)]. Koinobori tem o significado de que as crianças cresçam fortes e saudáveis 

como a carpa que sobe o rio, onde o fluxo é forte e rápido, mas ela não desiste. Além 

disso, a folha Kashiwa do Kashiwamochi foi considerada uma planta auspiciosa 

que mantém viva a linhagem familiar, porque sua folhagem é perene, não cai. E, diz que quando se 

banha em água quente contendo folhas de shoubu (íris), o forte aroma das folhas do shoubu 

compensa doenças e coisas ruins. Que tal tentar praticar os eventos do Japão que vêm acontecendo 

desde os tempos antigos em sua casa também? 
 

Recado do Dep. Futuro 
Na quinta-feira, 9 de abril, todos os usuários do Futuro 

fizeram comida caseira brasileira. Foi feito carne de panela, 

estava macia e suculenta. Coloquei muitos ingredientes 

exclusivos da culinária brasileira, como feijão e palmito. 

Havia muitos sorrisos e conversas, nem parecia dia de 

trabalho. A Shacho e os tantoushas também participaram do 

almoço e se divertiram. Foi como se tivéssemos um almoço no 

Brasil em um fim de semana. 
 

Sobre a extensão do período de validade da 

habilitação   ~Recado do Dep. Sincero~ 
Devido à propagação do Corona-vírus, e para evitar a 

aglomeração, o Departamento de Polícia Metropolitana 

decidiu suspender a renovação das habilitações 

temporariamente a partir de 15 de abril. Para aqueles que 

estão com o período de validade atualmente até 31 de julho de 

2020, dirigindo-se até o Dep. de habilitação de Shizuoka, dentro do prazo, será possível 

estender a validade por três meses. Atenção, não é automático, é necessário o 

comparecimento ao departamento para que seja feita a extensão. (Se você não atender a 

essas condições, você não poderá estender o prazo de validade) 

*As medidas de extensão são diferentes da "renovação". Como o prazo de validade é somente 

estendido, é necessária renovação dentro do prazo após essa extensão. 
Horário: segunda à sexta 9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

Frase do mês 
    

  Vamos juntos, superar as dificuldades！   

Departamento administrativo 
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