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Informativo da Prefeitura de
Fujinomiya
＝ Maio de 2019 ＝
A Prefeitura de Fujinomiya edita mensalmente o Informativo em português, que são extraidas do Informativo de
Fujinomiya em japonês ¨Koho Fujinomiya¨ e se encontram à disposição na Prefeitura, Bibliotecas Municipais
(Tosho-kan), Centros Comunitários (Kominkan), Shoppig Center AEON, Cooperativa “COOP Misonodaira”,
Supermercado Piago, Supermercado Max Valu e no Correio da cidade de Fujinomiya.

【RECICLAGEM DE LIXOS】
【Papéis diversos ¨Zatsu Gami¨ e Dieta de Lixo ¨Gomi Diet¨! 】
Caixas de filme plástico com cortador, etiqueta de preço de plástico, caixas de lençõ de papel que contém pástico,
recibos e outros são Papéis Diversos ¨Zatsu gami¨.
 Na estação de colela de papéis instalados pelo município, Dependendo da enpresa de colteta, serão recolhidos
todos os tipos de papéis acima mencionados, porém dependendo da empresa de coleta, a classificação é diferente.
Tomem muito cuidado.
Estes papéis podem ser jogados dessa forma

【Vestuários e materiais de couro, Vamos reutilizar colocando no
box de coleta !】
Roupas usadas, bolsas, sapatos podem ser colocados a qualquer momento no box de coleta, instalados em 17
locais da cidade. Podem ser roupas velhas, rasgada, com manchas.
( Forma de colocar no box )
- Lave, seque e coloque dentro de uma sacola plástica
- Amarre os pares de sapatos
( Atenção ) Cobertores, travesseiros, colchões, roupas de cama e outros não serão coletados.

A localização dos box de coleta de materiais de couro poderão ser conferidos nos
3 seguintes locais!
①
②

No verso do calendário de lixo.
Website oficial do município
トップ> 市民の皆さんへ> ごみ・環境> ごみ・リサイクル
(Top> Aos cidadãos > Lixos・Meio ambiente > Lixos・reciclagem)

③

4º andar pa prefeitura, no setor de Meio ambiente ¨Seikatsu Kankyo¨ .
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【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

Dia de semana

19:00 h às 8:00h do dia seguinte

Clínico Geral, Pediatria
Sábado e Domingo

Sábado das 14:00h às 8:00h. (2a-feira)

e Cirurgia
Feriados, final de ano e início do ano
Dentista

Feriados, final de ano e início do ano

19:00 h às 8:00h do dia seguinte
9 :00 h às 17:00h

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

CRUZ VERMELHA
【DOAÇÃO DE SANGUE PELA CRUZ VERMELHA】
DATA/ABRIL

lOCAL

03, 11 de maio

Shopping Center AEON

HORÁRIO
10:00h às 12:00h
13:15H às 16:00h

【CONSULTA DE EMERGÊNCIA SOBRE CRIANÇAS EM SHIZUOKA】
Horário de
atendimento
Modo de chamar

Dias de semana
Sábados
Domingos e feriados
Disque

#8000

Ou pelo telefone 054-247-9910
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18:00h ~ 8:00h do dia seguinte
13:00h ~ 8:00h do dia seguinte
8:00h ~ 8:00h do dia seguinte
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【EXAME PARA MENORES DE 40 ANOS, INSCRITOS
NO SEGURO NACIONALDE SAÚDE ¨KOKUMIN KENKO HOKEN¨】
O exame tem como objetivo prevenir a doença relacionada ao estilo de vida, dirigida às pessoas menores de 40 anos que não se
enquadram como público alvo para o exame específico ¨Tokutei Kenshin¨.
Após a reseva nas instituições hospitalares, efetuar os trâmites na prefeitura no Setor de Seguro e Pensão ¨Hoken Nenkin Ka¨.
Período
10 de maio a final de dezembro (Até a ultima data determinada pela instituição médica)
Local
Público Alvo
Taxa

Instituiçoes médicas designadas
Cidadãos nascidos após 1º de abril de 1980, inscritos no Seguro Nacional de Saúde e estão em dia com
pagamento dos impostos do mesmo.
500 ienes

Inscrições

Após a reserva nos hospitais, efeturar os trâmites na Prefeitura , munidos de:
- Cartão do seguro de Saúde
- Caribo pessoal ¨Inakan¨

Resultado

A explicação do resultado será feito na Prefeitura no Setor de Seguro e Pensão.

Obs.

Não poderão receber o exame duplicado do Exame Geral de Saúde e oExame do Cérebro .
Maiores informações: Hoken Nenkin Ka (Kokumin Kenko Hoken) ☎ 22-1138

【AOS INSCRITOS NO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE E SEGURO DE
SAÚDE PARA IDOSOS】
Será realizado o exame para a prevenção e detectar o quanto antes a doença relacionada ao estilo de vida, a
todos os inscritos no seguro de saúde acima indicado.
O aviso será enviado via correio no final de abril.
Para os inscritos no Seguro Nacional de Saúde ¨Kokumin Kenko
Hoken¨, o envelope é cor de rosa .




Para os inscritos no Seguro de Saúde para Idosos ¨Koki
Koreisha Iryo Hoken¨, envelope é verde

Se não receber o aviso até o dia 10 de maio, entre en contato

Exame Geral de Saúde e o Exame do Cérebro já estão inclusos neste exame.
Se receber o exame acima, não poderá receber o subsídio para o Geral de Saúde e o Exame do Cérebro.

Taxa

500 ienes

Gratuito




Para as pessoas que completarão a idade marco (41,46,51,56,61) neste anio fiscal.
Famílias isentas do imposto residencial.

Maiores informações: Hoken Nenkin Ka (Kokumin Kenko Hoken) ☎ 22-1138
Asegurados no Seguro de Saúde para Idosos ☎ 22-1482
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¨FUSHIME KENSHIN¨

(0STEOSPOROSE/ DOENÇA PERIODONTAL)
Para os cidadão que completam a idade marco, será realizado o Exame de Osteosporose e o Exame de doença
periodontal juntos que é chamado de Exame da Idade Marco ¨Fushime Kenshin ¨.
Osteosporose é causado pela falta de calcio, redução do hormônio feminino no organismo, falta de exercícios físicos
e dietas.
A doença periodontal é a grande causa da perda dos dentes.
Aproveitem essa oportunidade para fazer o exame. ( Poderá trazer os filhos no dia do exame).
Exame da idade marco (osteoporose / doença periodontal)
Será realizado o ¨Exame da idade marco¨ para aqueles que completam a idade marco
Datas

24 de julho, 5 de agosto, 12 de setembro, 30 de outubro e 14 de novembro

Inscrições

Hoken Center,
Horário: 13:30h, 14:00h, 14:30h (3 vezes)

Local
Público Alvo

Hoken Center
Cidadãos que completam 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70, durante o período de 2 de abril de 2019
a 1º de abril de 2020.
 Exame de osteosporose é somente para as mulheres.

Exames

Osteosporose

Doença periodontal

Conteúdo
Taxa

Exame através de Ultra-son
510 ienes

Vagas

45 pessoas/dia

Inscrições

Hoken Center
Ao fazer o Exame Corporal ¨Karada Check¨ , se desejar é possível medir a saúde óssea.
Os interessados deverão solicitar a Hoken Center.

Para aqueles que
não pertencem ao
público alvo

Exame dentário e gengivas.
410 ienes
* Isento, para as pessoas que completarão 30 anos,
neste ano fiscal
30 pessoas/dia

 As pessoas que completam 30 anos, o exame periodontal poderá ser feito individualmente nas clínicas
odontológicas. Neste caso é necessário fazer a solicitação diretamente nas clínicas odontológicas menbros da
Associação Odontológica da cidade de Fujinomiya.
Maiores Informações: Setor de Melhoramento de Saúde ¨Kenko Zoshin Ka¨
☎ 22-2727
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【TESTE DE ANTICORPPOS PARA RUBÉOLA
PARA ADULTOS E VACINA】
Está sendo realizado o teste de anticorpos para a rubéola para homens, gratuito custeado pelo governo.
Se for constatado baixo nível de anticorpos, poderá receber a vacina gratuita.
Para homens nascidos entre 2 de abril de 1972 a 1º de abril de 1979
⇨ Cupon Gratuito gratuito foi enviado via correio
Público
no final do mês de abril
Alvo
Para homens nascidos entre 2 de abril de 1962 a 1º de abril de 1972
⇨ Não será enviado o cupom gratuito, porém os interessados poderão
solicitar a emissão do cupom gratuito.
Aos demais cidadãos, que se enquadram 2 ítens abaixo, será subsidiado parte das despesas.
Favor entrar em contato antecipadamente.
① A mulher que pretende engravidar, e os familiares que residem junto
ou gestante e os familiares que residem juntos.
② Quando for contatado baixo nível de anticorpos no exame de anticorpos para a rubéola.
Maiores Informações: Setor de Melhoramento de Saúde ¨Kenko Zoshin Ka¨ ☎ 22-272

【 LISTA DOS OFTALMOLOGISTAS PARA ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA 】
Horário de atendimento: 09:00h ~ 17:00h
Data
01 de maio
02 de maio
03 de maio
04 de maio
05 de maio
06 de maio
12 de maio
19 de maio
26 de maio
02 de junho
09 de junho

Nome do Hospital (Clínica)

Endereço

Telefone

Oftalmologista Nakagawa
(Nakagawa Ganka)
Oftalmologista Abe
(Abe Ganka-Iin)
Oftalmologista Asaoka
(Asaoka Ganka-Iin)
Clinica Kato
(Kato Iin)
Oftalmologista Fujinomiya Goto
(Fujinomiya Goto Ganka)
Oftalmologista Komori
(Komori Ganka Clinic)
Oftalmologista Tenjin
(Tenjin Ganka Iin)
Oftalmologista Komori
(Komori Ganka Clinic)
Oftalmologista Nakajima
(Nakajima Ganka )
Hospital Seirei Fuji
(Seirei Fuji Byoin)
Clinica Oftalmológica Uno
(Uno Ganka-Iin)

Fujinomiya-shi
Oiwa
Fuji-shi
Yunoki
Fuji-shi
Imaizumi
Fuji shi
Hina
Fujinomiya shi
Nishi Machi
Fuji Shi
Dembo
Fujinomiya Shi
Wakanomiya Cho
Fuji Shi
Dembo
Fuji-shi
Iriyamase
Fuji-shi
Minami-cho
Fuji-shi
Matsuoka

(0544)
29-6000
(0545)
61-5810
(0545)
52-0745
(0545)
34-0011
(0544)
21-3100
(0545)
21-0333
(0544)
23-7050
(0545)
21-0333
(0545)
72-0011
(0545)
52-0780
(0545)
30-6260
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【HORÁRIO DE CONSULTAS】
Tipos de consultas
Para Estrangeiros
Geral
Defesa ao Consumidor
Trabalho em casa ¨Naishoku¨
Assuntos trabalhistas
Com Advogado
Aposenstadoria

Data
(exceto nos feriados)

Horário
8:30h às 17:00h

2ª ～ 6ª (exceto nos feriados)
2ª e 5ª (exceto nos feriados)
10 de maio e 7 de junho
8, 15, 22, 29 de maio e 5 de junho
9 e 23 de maio

9:00h às 16:00h
9:00h às 16:00h
9:00h às 12:00h
A partir das 13:30h
10:00h~15:00h

2ª ～ 6ª

Maiores informações: Setor de Vida Cotidiana (Shimin-seikatsu ka), Tel: 22-1295 / Fax: 22-1385
Consuoltoria para Estrangeiros ☎ 22-1246

【HORÁRIO DE ATENDIMENTO PREFEITURA】

Extensão do horáio de atendimento até às 19:00h
Todas
Quartas-feiras

- Setor de Registro Civil (Shimin Ka)
- Setor dePagamento de Impostos (Shuno Ka)

Atendimento aos domingos , das 8:30h ~ 17:00h
- Setor de Registro Civil (Shimin Ka)
05 de maio e
02 de junho

- Setor de Seguro e Pensão (Hoken Nenkin Ka)
- Setor de Assistência Infantil (Kodomo Mirai Ka)
- Setor dePagamento de Impostos (Shuno Ka)
 Parte do atendimento não será feito, entre em contato antecipatamente.

Maiores informações: Consuoltoria para Estrangeiros ☎ 22-1246
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【IMPOSTOS】

Data de vencimento
07 de maio
28 de maio
31 de maio
03 de junho

Impostos a pagar
- Bens Imóveis
- Mensalidade da Creche
- Aluguel e estacionamento dos apartamentos municipais
- Água e esgoto
- Mensalidade da Creche
- Aluguel e estacionamento dos apartamentos municipais

- Imposto de Veículos de pequena Cilindrada (placa amarela) ¨Kei-jidosha zei¨

【POPULAÇÃO DA CIDADE DE FUJINOMIYA EM 01 DE ABRIL DE 2019】✔

Masculino
65.756 pesssoas
(-69) pessoas
※

Feminino
Total
famílias
66.895 pessoas
132.651 pessoas
56.506 famílias
( - 134) pessoas
(- 203) pessoas
(+ 183) famílias
( ) : 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

-7-

