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IInnffoorrmmaattiivvoo  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  ddee  FFuujjiinnoommiiyyaa  
A Prefeitura de Fujinomiya está editando mensalmente as Informaςões de Serviςos Públicos, destinado 
aos cidadãos estrangeiros. 
Estas são extraidas dos informativos para cidadãos japoneses, e estarás na Prefeitura, Bibliotecas 
Municipais (tosho-kan), Centros Comunitários (kominkan),  Supermercado “AEON”, Cooperativa dos 
Consumidores “COOP Misonodaira”, Supermercado “PIAGO”, Supermercado “Max Valu”, Smart Shop e 
Correio. 
OBS.: Para fazer as inscriςões nas aulas e atividades, utilizar apenas o idioma Japonês. 

==  AAbbrriill  ddee  22001177== 

COLETA  DE  LIXO】 

Favor desmontar (abrir) e secar as caixas. Os restos de alimentos devem estar desidratados. Poderá levar as bandejas 
de isopor e as caixas de papel aos supermercados abaixo mencionados e colocá-las nas caixas indicadas pela 
Prefeitura: Supermercado Piago, Supermercado Potato, Supermercado Yodobashi-Day’s Store e Supermercado 
Fujimaki. Poderá levar qualquer tipo de lixo pessoalmente ao Centro Municipal de Limpeza sómente no 3o domingo do 
mês, das 08:30h. ao meio-dia.Tel: 58-2667. Para classificar o lixo corretamente e saber os dias de coleta, deverá retirar 
o calendário em português na Prefeitura. 
＊ É proibido levar o lixo para outros bairros. 
 

Calendário de lixo do ano fiscal 2017 em português, se encontra á a disposição nos seguintes locais: 
- Na prefeitura no Setor de Meio Ambiente ¨Seikatsu Kankyo Ka¨ (4º andar) 
- Na prefeitura no Setor de Consultoria para Estrangeiros ̈ Shimin Seikatsu Ka – Gaikoku Jin Soudan  ̈
- Centros Comunitários 
 A data da coleta varia dependendo do bairro onde reside. 

 
Feriados Período nos de:      Serviços 

   4(5ª) a 6(sábado) de maio Coleta de lixos e fossas 
Recepção de lixos no Centro Municiapal de Limpeza 

Maiores informações: Setor do Meio-ambiente (Seikatsu-Kankio-ka), Tel: 22-1137 / Fax: 22-1207 

 Centro Municipal de Limpeza  ☎ 58-2667 
 

  

【A PARTIR DE ABRIL- COMEÇARÁ A COLETA E CLASSIFICAÇÃO DE TUBOS 

FLUORESCENTES E PRODUTOS QUE CONTÉM RESÍDUOS MERCÚRIO 】 

Começará a coleta e classificação tubos fluorescentes e produtos que contém resíduos de mercúrio. 
Os produtos abaixo relacionados serão recolhidos nos dias de lixos volumosos e não nos dias de lixos não incinerávies. 
Contamos com a compreensão e colaboração de todos. 
Produto alvo Lâmpadas Fluorescentes, termômetros de mercúrio e Aparelhos de medir pressão de mercúrio 

Data Nos dias de tubos fluorescentes e resídutos de produtos com mercúrio 

 

http://www.illust-box.jp/sozai/24506/
http://www.sozai-library.com/sozai/2054
http://www.illust-box.jp/sozai/24506/
http://www.sozai-library.com/sozai/2054
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdltuwyNUIBgAelIdOfx7/SIG=125ekfbol/EXP=1411716334/**http:/illpop.com/img_illust/season/may03_a26.png
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【HORÁRIO DE CONSULTAS】 
Tipos de consultas Horário Data 
Para Estrangeiros 8:30h  às  17:00h 2ª  ～  6ª  (exceto nos feriados) Geral 

Defesa ao Consumidor 9:00h  às  16:00h 2ª  ～  6ª  (exceto nos feriados) 
Trabalho em casa ¨Naishoku  ̈ 2ª  e  5ª  (exceto nos feriados) 

Trabalhistas 13:00h  às 16:00h Primeira 6ª feira do mês 

Maiores informações: Setor de Vida Cotidiana (Shimin-seikatsu ka), Tel: 22-1295 / Fax: 22-1385 

                          Consuoltoria para Estrangeiros 22-1246 

 

【CENTRO  MÉDICO  PARA  ATENDIMENTO  DE  EMERGÊNCIA】 
Local: Atrás do Corpo de Bombeiros, ao longo da Rodovia Kendō Asagiri-Fujinomiya (antiga Rodovia 139) e perto do 
Nishi-Koto-Gakko e do Supermercado Max Valu, Tel: 24-9999 / Fax: 24-9995 

SETOR  MÉDICO DIAS  DE  ATENDIMENTO HORÁRIO  DE  ATENDIMENTO 

Clínico Geral, Pediatria e 
Cirurgia 

Dia de semana das 19:00 h às 8:00h do dia seguinte 
Sábado e Domingo Sábado das 14:00h às 8:00h. (2a-feira) 

Feriados, final de ano e início do ano das 19:00 h às 8:00h do dia seguinte 
Dentista Feriados, final de ano e início do ano das 9 :00 h às 17:00h 

* Pode-se solicitar a ambulância em caso grave. Levar, sem falta, a carteirinha do Seguro de Saúde (Kokumin-Hoken ou 
Shakai Hoken). 
 

【OFTALMOLOGISTAS  PARA  ATENDIMENTO DE  EMERGÊNCIA】 
Horário de atendimento: 09:00h ~ 17:00h 

Data Nome do Hospital (Clínica) Local Telefone 
02 de abril 
 (domingo) 

Oftalmologista Tenjin 
(Tenjin Ganka Iin) 

Fujinomiya Shi 
Wakanomiya Cho 

(0544) 
23-7050 

09 de abril  
(domingo) 

Oftalmologista Komori 
(Komori Ganka Clinic) 

Fuji Shi 
Dembo 

(0545) 
21-0333 

16 de abril  
(domingo) 

Oftalmologista Nakajima 
(Nakajima Ganka ) 

Fuji-shi 
Iriyamase 

(0545) 
72-0011 

23 de abril  
(domingo) 

Hospital Seirei Fuji 
(Seirei Fuji Byoin) 

Fuji-shi 
Minami-cho 

(0545) 
52-0780 

29 de abril  
(sábado) 

Clinica Oftalmológica Uno 
(Uno Ganka-Iin) 

Fuji-shi 
Matsuoka 

(0545) 
30-6260 

30 de abril  
(domingo) 

Clinica Oftalmológica Toda 
(Toda Ganka-Iin) 

Fujinomiya-shi 
Miyahara 

(0544) 
21-9666 

03 de maio 
 (4ª ) 

Clinica Oftalmológica Saito 
(Saito-Ganka-Iin) 

Fujinomiya-shi 
Nishi  Koizumi Cho 

(0544) 
28-5615 

04 de maio  
(5ª) 

Clinica Wataanabe 
(Watanabe Clinic) 

Fuji-shi 
Harada 

(0545) 
22-1500 

05 de maio  
(6ª) 

Clínica Ashikawa 
(Ashikawa Byoin) 

Fuji-shi 
Chuo Cho 

(0545) 
52-2480 

07 de maio  
(domingo) 

Oftalmologista Nakanishi 
(Nakanishi Ganka Clinic) 

Fuji Shi 
Nakano 

(0545) 
36-1800 
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  【EXAME  DE  CÂNCER EM GRUPO DO ANO FISCAL 2017 

PERÍODO: ABRIL A INÍCIO DE NOVEMBRO】 
Poderão receber os conjunto de exames preventivos de câncer, do estômago, intestino grosso, próstata e Hepatite Viral. 

      Exame  Destinado às pessoas Exame Taxa 
Estômago Maiores de 35 anos Exame radiográfico (bário) 820 ienes 

Intestino grosso Maiores de 35 anos Exame de sangue e fezes 410 ienes 
Próstata Homens acima de 50 anos Exame de sangue 410 ienes 

Hepatite Viral 40 a 70 anos que nunca receberam o exame Exame de sangue 410 ienes 
Específico 40 a 74 anos, inscritos no Seguro de Nacional de 

Saúde ¨Kokumin Kenko Hoken  ̈
Exame de sangue, urina e 
eletrocardiograma e outros 

500 ienes 

Período  abril a novembro 
Local dos exames Centros Comunitários de cada bairro e “Hoken Center  ̈

Inscrições Setor de Melhoramento de Saúde ̈ Kenko zoshin Ka¨ (Hoken center) 

 Para as pessoas cadastrados no Seguro de Saúde para Idosos, podem receber o exame nos Hoken Center ou nos 
Centros comunitários, somente para os portadores do Cujpon do Exame da Associação Regional . 

 

Inscrição e maiores informações: Setor de Melhoramento de Saúde  22-2727 / Fax: 28-0267 

 
 

  【EXAMES  PARA  CRIANÇAS】 
O Centro Municipal de Saúde enviará um aviso pelo Correio, para as crianças que estão registradas para este 
exame. 

Exame de saúde e 
dentário p/ crianças 

  1 ano e 6 meses  
de idade 

 2 anos de idade 3 anos de idade  6 meses de idade   

Abril 6 (5ª) e 18 (3ª)  7 (6ª) e 21 (6a)  11 (3a) e 27 (5a)  14 (6a) e 25 (3a)  
Recepção 13:10h às 13:50h 9:00h às 10:00h 

Local: Centro Municipal de Saúde (Hoken-Center) 
OBS.: Se não receber o aviso, favor comunicar-se com a Prefeitura Municipal de Fujinomiya. Tel: 22-1246 (direto) 

Não poderão receber os exames: As crianças não residentes em Fujinomiya. 

 Maiores informações: Centro Municipal de Saúde (Hoken Center), ☎ 22-2727 / Fax: 28-0267 

 
 
 
 

Será enviado o aviso Somente aos cidadãos que receberam os exames no ano passado. 
Não será enviado o 
aviso 

1- Cidadãos que não receberam os exames por dois anos consecutivos 
2- Para os cidadãos que receberam no ano anterior o exame individual nos hospitais 

particulares, não será enviado o aviso. 
 Caso desejarem fazer o exame em grupo, necessitarão fazer a solicitação novamente, 

entrando em contato com o Setor de Melhoramento de Saúde (Hoken Center) ¨Kenko 
Zoshin Ka¨. 
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【VACINA DE HEPATITE VIRAL B PARA CRINAÇAS ATÉ A IDADE 

PRÉ-ESCOLAR CUSTEADO PELO GOVERNO】 

As crianças, ao ser contagiado pela Hepatite B, tem a facilidade de incubar o vírus no organismo, 
Havendo a possibilidade de ter complicações como hepatite crônica, cirrose e cêncer do pulmão. 
A vacina de Hepatite Viral B se tornou periódica a partir de outubro de 2016. 
O aviso será enviado a todo público alvo. 
A vacinação facultativa, parcialmente subsidiada ( 2.000 ienes por cada vacinação) está sendo realizada desde o ano 
fiscal 2015 e terá continuidade até o final de março de 2018. 
As crinaças de 1 ano que desejarem receber a vacinação, devem entrar em contato diretamente com as instituições 
hospitalares.  
 Exceto para a vacinação periódica e facultativa, para preverção do contágio de mãe para filho . 

Vacinação periódica Vacinação facultativa 
Público Alvo Até 1 ano incompleto, que residem em 

Fujinomiya 
Maiores de 1 ano a 2 anos incompletos, que residem 
emFujinomiya 

Conteúdo 3 vezes por pessoa,exceto consultas através do seguro de saúde 
Valor Gratuito O subsídio será de 2.000 ienes, tendo que pagar o 

restante das despesas . 
Período Abril de 2017 ~ 31 de março de 2018 

Maiores informações: Setor de Melhoramento de Saúde ̈ Kenko zoshinka- Boshi Hoken Gakarï  

                            ☎ 22-2727 

 

【SUBSÍDIO DE AMPARO INFANTIL ¨JIDO FUYO TEATE¨ 】 
Público Alvo Tutores das crianças (até completarem 18 anos) que se enquadram em um dos seguintes 

requisitos e com limite de renda.  
Requisitos ・ Divorciado(a) com direito a guarda do filho/a 

・ Pai ou mãe viuvo(a) ou desaparecido (a) 
・ Pai ou mãe com deficiência grave, por acidente ou doença 
・ Pai ou mãe cumpre pena criminal há mais de 1 ano 
・ Abandono pelo pai ou mãe, há mais de 1 ano 
・ Criança cujo o pai ou a mãe recebeu ordem de proteção do Tribunal,  por D.V.  
・ Filho de pai ou mãe solteiros. 

Data de pagamento 11 de abril, correspondente a a 4 meses (dezembro de 2016 a março de 2017) 
 O pagamento será efetuado até o dia 31 de março seguinte, após completar 18 anos. 

A partir de abril haverá alteração no valor de pagamento. 
          Até março de 2017 A partir de abril de 2017 
Pagamento total De 42.330 ienes 42.290 ieenes 
Pagamento Parcial 42.320 ienes a 9.990ienes 42.280 ienes a 9.980 ienes  
2º e 3º filho – a partir de abril, haverá uma redução de 0,1% . 
 Obs: Em caso de qualquer alteração na conta bancária, deverá comparecer à pefeitura. 

Maiores Informações: Setor de Ajuda Social p / Crianças (Kodomo-Mirai-ka),  

 22-1146 / Fax: 22-1401 
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CRUZ VERMELHA【DOAÇÃO  DE  SANGUE  PELA  CRUZ  VERMELHA】 

DATA/ABRIL lOCAL HORÁRIO  
04 (3ª) Estacionamento Norte da Prefeitura 9:30h às 11:15h 

08 de abril , 

05 e 07 de maio Shopping Center AEON 10:00h às 12:00h e  
13:15 às 16:00h 

 
 

【EFETUAR OS TRÂMITES DO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE 

DENTRO DE 14 DIAS】 

Deverá efetuar os trâmites do Seguro Nacional de Saúde ¨Kokumin Kenko Hoken  ̈, nos seguintes casos: 
Nos seguintes casos: Ítens necessários 

Pa
ra

 s
e 

in
sc

re
ve

r n
o 

Se
gu

ro
 N

ac
io

na
l d

e 
Sa

úd
e 

Ao mudar-se de outra cidade Atestado de mudança para outra cidade 
Saída do Seguro Social de Saúde ¨Shakai Hoken  ̈ Atestado de desligamento do Seguro Social de 

Saúde ¨Shakai Hoken  ̈Ao deixar de ser dependente do Seguro Social de 
Saúde ¨Shakai Hoken  ̈
Nacimento do filho  Cartão do Seguro de Saúde,  Carteira de 

Vacinação , passaporte e etc 
Ao sair do Sistema de Ajuda de Subsistência 
¨Seikatsu Hogo  ̈

Aviso de desligamento do Sistema 

Pa
ra

 c
an

ce
la

r o
 S

eg
ur

o 
de

 N
ac

io
na

l d
e 

Sa
úd

e Ao mudar-se para outra cidade ou país Catão do Seguro de Saúde 
Ao se inscrever no Seguro Social de Saúde ¨Shakai 
Hoken  ̈

Cartão Seguro Social de Saúde ¨Shakai Hoken¨ou o 
certificado de Inscrição do Seguro Social de Saúde 
¨Shakai Hoken¨ e o Cartão do Seguro Nacional de 
Saúde ¨Kokumin Kenko Hoken¨. 

Ao tornar dependente do Seguro Social de Saúde 
¨Shakai Hoken  ̈
Ao receber a Ajuda de Subsistência ¨Seikatsu Hogo¨              Cartão do Seguro de Saúde e Aviso de aprovação 

da Ajuda de Subsistência 
Falecimento Cartão do Seguro de Saúde e Comprovante de 

falecimento 

 O
ut

ro
s 

 

Mudança de nome, endereço ou Chefe de família Cartão do Seguro de Saúde 
Perda ou danos no Castão do Seguro de Saúde Cartão do Seguro de Saúde e documento de 

identificação 
Mudança de Fujinomiya para estudar em outra 
cidade 

Cartão do Seguro de Saúde e Certificado de 
Matrícula Escolar 

 Em caso de atraso nos trâmites de ingresso: O Imposto do Seguro de Saúde será cobrado a partir da data           
da inscrição (com a data retroativa) e não da data de solicitação.  

 Em caso de atraso nos trâmites de desligamento: Em caso de utilizar o Cartão do Seguro de Saúde, depois 
da data de desligamento, deverá devolver as despesas médicas assumidas pelo Seguro Nacional de Saúde 
¨Kokumin Kenko Hoken¨. 

Maiores informações: Setor de Seguro de Saúde e Pensão  22-1138 Fax: 28-1351 
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【AUXÍLIO PARA O EXAME DO CÉREBRO ¨NOU DOKKU¨ E 

EXAME GERAL DE SAÚDE ¨NINGEN DOKKU¨】 

Para todos os cidadãos de Fujinomiya, inscritos no Seguro Nacional de Saúde ¨Kokumin Kenko Hoken  ̈ou Seguro de 
Saíude para Idosos e que estão em dia com os pagamentos dos impostos do Seguro de Saúde. 
 

Exame do Cérebro  ¨Nou Doku¨ 
Público 
Alvo 

➀ Nascidos depois de 1º de abril de 1978 (S.53) 
que estão inscritos no Seguro Nacional de Saúde 
➁ Inacritos no Seguro de Saúde para Idosos 

Nascidos antes de 31 de março de 1978 (S.53) e 
que estão inscritos no Seguro Nacional de Saúde . 

 
Conteúdo 

Nos hospitais designados da cidade, 
serão subsidiados parte do valor das despesas. 

Para aqueles que efetuarem o Exame Geral de 
Saúde ¨Ningen Dokku¨completo, serão 
subsidiadas as despesas havidas referente ao 
Exame Específico ¨Tokutei Kenshin¨. 

Período Durante o ano todo  

Inscrições Após efetuar a reserva nas instituições médicas, 
solicitar a inscrição no Setor de Seguro e Pensão 
 ¨Hoken Nenkin ka .̈ 

Até 31 de março de 2018, no Setor de Hoken 
Nenkin Ka  

Trazer  - Cartão do Seguro de Saúde    
 - Carimbo pessoal Ïnkan  ̈

Depois do exame,trazer : 
- Cartão do Seguro de Saúde 
- Carimbo pessoal (Inkan) 
- Resultado do exame 
- Recibo 
- Caderneta bancária 

  Necessitará a relação dos exames efetuados 

Exame Geral de Saúde  ¨Ningen Doku 
Conteúdo Nos hospitais designados, parte do valor pago será subsidiado. 
Período Durante o ano todo 
Inscrições Depois de fazer a reserva nos hospitais, trazer a Prefeitura no ̈ Setor de Hoken Nenkin Ka¨ os seguntintes 

ítens: 
- Cartão do seguro de saúde 
- Carimbo pessoal Ïnkan¨  

Para 
ambos os 
exames 

Não poderá o receber subsídio em duplicidade dos seguintes exame: 
 Exame Geral de Saúde ¨Ningen Dokku, Exame do Cérebro ¨Nou Dokku¨e Exame da Associação 
Regional ̈ Koiki Rengo .̈ 

OBS As pessoas cadastradas em outro sistema de seguro de saúde, devem consultar a seguradora onde se 
encontram cadastradas. 

Maiores informações: Setor de Seguro de Saúde e Pensão / Seguro Nacional de Saúde  

 22-1138 Fax: 28-1351    
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 【CONSULTA DE EMERGÊNCIA SOBRE CRIANÇAS EM SHIZUOKA】 

Horário de 
atendimento  

Dias de semana 18:00h ~ 8:00h do dia seguinte 
Sábados  13:00h ~ 8:00h do dia seguinte 
Domingos e feriados  8:00h ~ 8:00h do dia seguinte 

Modo de chamar  Disque #8000 
Ou pelo telefone 054-247-9910 

 
 

 

 

【VAMOS PARTICIPAR DA ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS】 

 
Associação de Bairro é uma organização voluntária, constituída pelos moradores do bairro, com o objetivo de 

melhorar o bem-estar social, como coleta de lixos, segurança , iluminação do bairro, realizar treinamentos de preveções 
contra terremotos e outras atividades. 
Favor participar regularmente dos treinamentos contra terremotos organizados pela Associação de bairro para conhecer 
os vizinhos e valorizar os laços entre eles. Sendo que é muito importante para poder ajudar se mutuamente, 
principalmente em caso de terremotos.  
Se souber de alguma pessoa que não seja associado, convide-o para fazer parte do grupo. 

Maiores informações: Setor de Vida Cotidiana (Shimin-Seikatsu ka),  
Setor de Segurança do Cidadão  22-1185 / Fax: 22-1284 

                            Consuoltoria para Estrangeiros  22-1246 
  
 
 

          【IMPOSTOS DE VEÍCULOS PARA  

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA】 

Para portadores da Carteira de Defeiciência, dependendo da classificação, terá direito a redução no valor do Impostos 
de Veículos de Pequena Cilindrada ̈ Kei Jidosha Zeï  
Público alvo ① Proprietário do veículo, maiores de 18 anos que possuen a Carteira de Defeiciência 

② Deficientes Menores de 18 anos que pssuem a Carteira de Defeiciência (Ryoiku Techo 
nivel A ou Seishin Hoken Fukushi Techo nivel 1) ou pessoa da mesma composição familiar 
portador de veículo. 

Período a partir do dia 15 de maio a 5 de junho nos Shiminzei Ka 
Observação ※ Inclusive os impostos de veículos normais, terá direito a redução de um carro para cada 

deficient., 
※ Maiores informações e os documentos necessários, entre en contato  22-1125 e 22-1227 
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【AULA  DE  JAPONÊS  ORGANIZADA  PLA  PREFEITURA】 
Aulas Inglês (principiante) Inglês (intermediário) Inglês (médio) Japonês 

Duração  10 de maio~ 
12 de julho 

todas às 4as-feiras 

 12 de maio~ 
14 de julho 

todas às 6as-feiras  

 09 de maio ~  
11 de julho  

todas às 4as-feiras 

  09 de maio ~  
11 de julho  

todas às 3as-feiras  
(10 aulas) (10 aulas)  (10 aulas) (10 aulas) 

Conteúdo Conversação básica Conversação p/ viagem   
Horário 19:00h. ~ 20:30h  13:30h ~15:00h 19:00h. ~ 20:30h 19:00h. ~ 20:30h 
Local Fujinomiya Eki Mae Koryu Center Kirara 
Vagas 15 pessoas 
Taxa                 10.000 ienes + 2.000 ienes de taxa de inscrição 3.000 ienes 

 
Dirigido a 

 
Idade superior ao curso colegial 

Estrangeiros com intersse em 
estudar o idioma Japones 

 
Inscrições 

Até o dia 22 de abril  através do cartão postal de envio e retorno ¨Ofuku 
hagakï   ou através do Email constando:  
➀ Endereço, 
➁ Nome  
➂ Data de nascimento  
➃ Sexo ➄ Telefone 
➅ O nome do curso  
➆  Mencionar se está inscrito na Associação de Intercâmbio 
Internacional ̈ FAIR .̈ 

 
 
 
 

abertas 

Maiores informações: Escritório do FAIR (Eki Mae Koryu Center Kirara)  

Endereço: 〒 418-0065 Fujinomiya Shi, Chuo Cho 5-7 

 22-8111/ Fax: 22-8112    info@fair-fujinomiya.com 

 

【INSCRIÇÃO  P / AS  CASAS  MUNICIPAIS  “SHIEI-JUTAKU”】 

Local Awakura, Tsukinowa, Shirao e Fujimigaoka  
Nro. de vagas 8 apartamentos 
Aluguel 13.000 ienes ~ 50.000 ienes (* dependendo do rendimento do ano anterior) 
Período de inscrição 1º  (2ª) ~ 15 (2ª) de maio 
Data de sorteio 19 (6ª) de maio * precisa comparecer ao sorteio (poderá ser procurador/a) 
Data prevista p / mudança de 
endereço (oficialmente) A partir de 1º (sábado) de julho 

Inscrição e maiores informações: Consultoria p / Estrangeiros,  22-1246 

 

【TAXAS】 
Data de vencimento                  Impostos a pagar 
8 (2ª) de maio ・1 º  período de pagamento do Imposto sobre imóveis ̈ Kotei-Shisan-zei  ̈

mailto:info@fair-fujinomiya.com
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【PREFEITURA MUNICIPAL DE FUJINOMIYA】 

 

【ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO 1º DOMINGO DO MÊS】 

Horário :  8:30h〜17:00h 
(exceto no mês de janeiro, o atendimento ao público será somente no setor de pagamento de impostos ̈ Shuno Ka¨) 

 

Shimin Ka 

- Koseki ( nascimento, óbito, casamento e outros) 
- Ateração de endereço (Entrada, saída, mudança e outros) 
- Inkan ( registro, cancelamento e certificados) 

- Todos os tipos de certificados ( Atestado de residencia, Koseki e outros) 
- Receber o passaporte (Não poderá efetuar os trâmites de solicitação) 

Kodomo Mirai Ka - Solicitação da Ajuda para Crianças ( Jido Teate) e da Ajuda sobre Despesas Médicas 
para Crianças e outros 

Hoken Nenkin Ka - Cadastro e cancelamento do Seguro Nacional de Saúde 
Shuno Ka - Pagamento dos impostos e Certificado de renda, impostos e e outros. 

 

【ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATÉ ÀS 19:00h】 

Data Todas as quartas-feiras, até às 19:00h 

 

Shimin Ka 

- Todos os tipos de certificados ( Atestado de residencia, Koseki e outros) 
- Inkan ( registro, cancelamento e certificados) 
* Não poderá efetuar os trâmites de ateração de endereço  
- Koseki ( nascimento, óbito, casamento e outros)- após às 17:15h, deverá efetuar os 
trâmites na portaria de plantão. 
* Se a quarta-feira for feriado, não haverá atendiemnto ao público. 

Shuno Ka - Pagamento dos impostos e Certificado de renda, impostos e e outros. 

Maiores informações：Setor de Registro Cilvil ¨Shimin Ka¨  ☎: 22-1134   

Setor de Assistência para crianças ¨Kodomo Mirai Ka¨☎: 22-1146 
Setor de Seguro e Pensão ¨Hoken Nenkin Ka¨☎: 22-1138 
Setor de Pagamento de Impostos ¨Shuno Ka¨☎: 22-1129 

 

【11ª FESTA DA INDÚSTRIA ECOMERCIO】 
Data 27 de maio (sábado)  das 10:00h às 16:00h  

28 de maio (domingo) das 9:00h às 15:00h 
Local Ginásio de Esportes Municipal 

Maiores informações: Setor de promoção da câmara de Indústria e Comérico  

               Desenvolvimento da Indústria  ☎ 22-1154  Fax: 22-1385    
 

Horário de atendimento 8:30h ~ 17:15h 
Contato Telefone: 22-1111  Fax: 22-1206 
E.mail Info＠city.fujinomiya.lg.jp 
Home page http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/ 

http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/index.html
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【POPULAÇÃO  DA  CIDADE  DE  FUJINOMIYA  EM  01  DE  MARÇO  DE  2017 】 

Masculino Feminino Total Famílias 
66. 298  67.847  134.145 55.118 
(+25)  ( - 7)  (+ 18)  (+ 59) 

                            
※ (  ) : Em comparação com os dados do mês anterior 

 
 

   
 

 
Resp. da Redação : Consultoria sobre Assuntos de Vida Cotidiana “Shimin Seikatsu Ka”         

Publicação : FAIR- Associação de Intercâmbio Internacional de Fujinomiya 
Endereço : Fujinomiya-shi, Chuo-cho 5-7 

TEL : 22-8111/ FAX : 22-8112 
URL: http://www.fair-fujinomiya.com 
E-mail : info@fair-fujinomiya.com 
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