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

= Julho de 2020 =
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NOTÍCIA SOBRE RECICLAGEM DE LIXOS
Vamos proteger o meio ambiente usando My bag

A partir de 1º de julho (4ª feira) as sacolas plásticas de
compras serão cobradas.
Reduzir o número de sacolas plásticas ajudará a reduzir a

Dia 10, 11,13 ～ 17 Feriado da coleta de dejetos
humano e a limpeza de fossas sépticas.

Durante o feriado de 10 a 15 de agosto
Haverá coleta de lixos incineráveis

quantidade de lixo, economizando o petróleo usado como
matéria-prima. Colabore com a proteção do meio ambiente.

Coloque os lixos nos locais de coleta dentro das sacolas

- Leve My Bag ao fazer compras.
- Use repetidamente as sacolas plásticas de sua casa.

plásticas determinadas pelo município, até às 8:00h,.
Os demais lixos, confira a data da coleta no calendário

- Quando desnecessário, diga: ¨Não preciso de sacola
plástica¨.

de coleta do ano fiscal 2020.

Vamos reduzir os
lixos para preservar
o planeta onde
vivemos

Sacolas de supermenrcados
serão cobradas
A PARTIR DE 2020.09.01
Colabore para a redução de sacolas plásticas

Setor de Meio Ambiental

Meta anual de redução de lixos incineráveis - 300 toneladas

【CRIANÇA ❤ CUIDADOS】

⚫

Quando a criança adoecer
repentinamente
■ Consulta infantil de emergência por
telefone de Shizuoka ¨
☎ #8000 ou 054-247-9910
2ª a 6ª ......18:00～8:00 do dia segunte
Sábado.....13:00～8:00 do dia seguinte
Domingo e feriado... 8:00～8:00 do dia
seguinte
Em caso de Emergência ou grave
ligue「119」

É possível que seja maus tratos...
Se suspeitar, ligue
- Centro de Consultoria infantil
¨ Jido Sodanjo¨
☎ １８９ Em todo território nacional
(Durante 24 horas - Será transferido para
o Centro de Consultoria Infantil mais
próximo)
- Kodomo Miraika Katei Jidou Soudan
Gakari
☎ 22-1230
2ª a 6ª feira.............8:30h～17:15h
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Quando a criança está com algum
problema
Se está preocupado
Por telefone ou reserva
☎ 22-0064
9:00h～16:30h
- Assuntos de urgência
Apoio às crianças e jovens / Bullying
¨Ijime 110 ban¨
☎ 22-1252
9:00～16:30
14 e 24 de junho - Até às 20:00h
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【SUBSÍDIO PARA PACIENTES COM CÂNCER PARA A COMPRA DE
PERUCA E MATERIAIS DE CORREÇÃO DA MAMA】
Ajudamos parte do custo da compra para cobrir as alterações na aparência devido ao tratamento do câncer e
aminizara carga psicológica e financeira.
Materias que podem
ser subsidiados

Condições

Valor

Peruca médica

Para a cabeça inteira

Até 20 mil ienes

Mateiral para correção
da mama

(1) Roupa íntima corrector (inclusive a almofada
para usar com a roupa íntima)
(2) Seio artificial
※(1) ou (2). Somente um dos dois.

(1) Até 20 mil ienes
(2) Até 100 mil ienes

Público alvoo

inscrição

Outros
Siga as
instruções no
home page

Os cidadãos que foram diagnosticados com câncer e fizeram ou estão em tratamento e se
enquadram nos seguintes critérios:
· Material comprado após 1º de abril de 2020.
· Nunca recebeu subsídio similar em outra cidade.
Até final de março de 2021, levando todos os ítens abaixos de ① a ⑥, no balcão.
① Formulário de solicitação.
② Documentos que mostram a queda de cabelo ou remoção da mama devido ao
tratamento contra câncer (terapia de medicamentos, instruções de cirurgia, atestado
médico, plano de tratamento, etc.)
③ Cópia do recibo (que conste o nome completo do comprador, data da compra, valor,
conteúdo da mercadoria, nome, endereço e o carimbo do emitente)
④ Documento de identificação
⑤ Caderneta bancária
⑥ Carimbo pessoal ¨Inkan¨.
Solicite o formulário na Divisão de Melhoramento de Saúde ¨Kenko ZoshinKa¨ ou fazer o
download da página official
トップページ＞市民の皆さんへ＞健康・福祉＞健康・医療＞若年がん患者等支援事業＞がん患者
医療用補整具購入支援事業＞がん患者医療用補整具(医療用ウイッグ・乳房補整具)購入費助成
事業

Maiores informações: Divisão de Melhoramento de Saúde ☎ 22-2727

【CENTRO MÉDICO DE EMERGÊNCIA】
Endereço: Miyahara 12-1

24-9999

24-9995

Setor Médico

⚫

Datas de atendimento
Horário de atendimento
Dia de semana
das 19:00 h às 8:00h do dia seguinte
Clínico Geral,
Sábado e Domingo
Sábado das 14:00h às 8:00h. de 2ª feira)
Pediatria e Cirurgia
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
Leve sem falta o cartão do Seguro de Saúde (Kokumin-Hoken ou Shakai Hoken).
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Taxa de Seguro de Assistência para maiores de 65 anos
Será enviado no final do mês de julho o aviso
de cobrança do Seguro de Assistência ¨Kaigo
Ryo¨.
Aqueles que receberem o aviso de
Cobrança, devem pagar nas intituições
Financeiras até a data de vencimento
▲

Outros:

Receberá neste envelope

Aqueles que tiveram uma grande redução da renda em comparação ao ano anterior e estão com
dificuldade no pagamento, devido a infeccção do Novo Coronavírus devem consultar na prefeitura.

Maiores Informações: ¨ Korei Kaigo Shien Ka¨ ☎ 22-1141

AVISO

A todos maiores de 75 anos, asseguados no Sistema de Seguro de Saúde para Idosos.

◎ O cartão mudará a partir de 1º de agosto
O atual cartão do seguro de saúde (laranja),
terá validade até o dia 31 de julho.
A partir do dia 1º de agosto deverá fazer a
consulta com o novo cartão (lilás).
O novo cartão será enviado em meados do mês de julho.
Aqueles que não receberem o novo cartão até o dia 31 de juho, entrem em
contato.
Ao receber o novo cartão, confira o nome, endereço, e a porcentagem paga
pelo assegurado (10% ou 30%) .
Maiores Informações: ¨Divisão de Seguros e Pensões¨ ☎ 22-1482
▲

◎ Será enviada a notificação informando o valor do seguro
No início de agosto será enviado o aviso informando o valor
e a forma de pagamento do Imposto de Seguro de Saúde
para Idosos.
Aqueles que reeberem o aviso de pagamento , deverão
pagá-lo nas instituições financeiras, até a data de venciment
Outros:

▲

O novo cartão (Lilás)

Receberá este envelope

Aqueles que tiveram uma grande redução da renda em comparação ao ano anterior e estão com
dificuldade no pagamento, devido a infeccção do Novo Coronavírus devem consultar na prefeitura.

◎ Enviaremos um Certificado de Redução ou o Certificado de Aplicação de Valor Limite
Enviaremos até o final de julho, novos certificados para as pessoas atualmente qualificadas ou continuarão
sendo qualificadas.
Ao receber o certificado, ao ir a uma instituição médica, necessitará pagar somente valor limite.
Para mais informações entre em contato.
Maiores Informações: ¨Divisão de Seguros e Pensões¨ ☎ 22-1482
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【A TODOS OS INSCRITOS NO SEGURO NACIONALDE SAÚDE】
◎ Aviso de cobrança do imposto.
Será enviado em meados de julho, o aviso de cobrança do impoosto.
O imposto do Seguro Nacional de Saúde é pago pelo chefe de famíla.
Mesmo que o chefe de família possua outro seguro de saúde (Seguro de
Assistência Médica para Idosos ou Seguro Social de Saúde etc.), alguém
na família tem Seguro Nacional de Saúde, receberá o aviso de cobrança
do imposto.
▲ Receberá este envelope
Outros:
Aqueles que tiveram uma grande redução da renda em comparação ao ano anterior e estão com dificuldade no
pagamento, devido a infeccção do Novo Coronavírus devem consultar na prefeitura.
◎ Mudará o Cartão do Seguro de Saúde
O prazo de validade do cartão de seguro (Cor verde) atualmente utilizado
é 31 de julho (sexta-feira).
O novo cartão de seguro (creme) será enviado ao chefe de família até o
final de julho.
Se você já possui Seguro Social de Saúde ¨Shakai Hoken¨, mas recebeu
cartão do Seguro Nacional de saúde ¨Kokumin Kenko Hoken¨, ou se
desligou do Seguro Social de Saúde ¨Shakai Hoken¨, e ainda não possui
▲ O novo cartão (Cor creme)
seu cartão de Seguro Nacional de Saúde ¨kokumin Kenko Hoken¨, dirija-se a Divisão de Seguro e Pensão .
* O antigo Certificado de Beneficiário para Idosos ¨Koreisha Jukyushasho¨, emitido para pessoas maiores de 70 anos,
será abolido em 31 de julho de 2020 (sexta-feira).
Serão enviados juntos, até o final de julho, o cartão do seguro (cor creme) e o Certificado de Beneficiário para Idosos
¨Koreisha Jukyushasho¨.
A partir de 1º de agosto de 2020, use um novo cartão de seguro (creme).
* Os cartões de seguro para maiores de 70 anos de idade ou mais, está integrado ao Certificado de Beneficiário para
Idosos ¨Koreisha Jukyushasho¨.
◎ Você possui Aplicação de limite gastos médico do Seguro Nacional de Saúde ¨Kokumin Kenko Hokenn Gendo
Gaku Tekiyo¨e Certificado de redução de encargos padrão ¨Hyōjun futan-gaku gengaku nintei-shō¨?
Ao receber o "certificado", pagará somente até o valor limite das despesas médicas. Atualmente, a data de validade Aqueles
que possuem o cetirficado atual, o prazo de validade é 31 de julho (sexta-feira).
Se deseja usar o certificado após o mês de agosto, deverá solicitá-lo na seção de seguros e pensões.
Período

Depois de 2 de agosto (dom)
* No dia 2 de agosto, poderá fazer os procedimentos.
* Durante o mês de julho não poderá efetuar os procedimentos .

Local

No balcão da Divisão de seguro e pensão ¨Hoken Nenkin ka¨

Munidos de

Cartão do seguro de saúde, Certificado ( se possui), My
Number, documento de idebtificação.

Maiores

Divisão de Seguro de Saúde e Pensão ☎ 22-1138

informações

▲ Necessita renovar este cestificado
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5000 ienes
de vantagem
VAMOS COMPRAR O VALE DE COMPRAS PREMIADO
Divisão de Promoção Comercial e Indústria ☎ 22-1295 FAX 22-1385

Poderá adquirir vales de compras no valor de 15.000 ienes, pagando apenas 10.000 ienes

Período : 3 de agosto (2ª) ~ 31 de outubro (sábado)
1 conjunto de vale:
15 folhas de 1.000 ienes

São 3 tipos de vales
3 tipos de vales
Para todas as lojas
5 folhas
Pode ser usado
em todas as lojas
participantes

Confira as lojas participantes,
no HP da prefeiutura.

Especial para pequenas e médias empresas
5 folhas
Pode ser usado em
lojas participantes que
não sejam de empresas
grande porte.

Exclusivo para restaurante de pequenas e médias empresas
5 folhas
Pode ser usado em
restaurantes participantes
que não sejam de
emppresas grande porte.

Como adquirir o vale de compras?
É necessário o formulário de solicitação para adquirir o vale de compras premiado da Cidade de Fujinomiya
Em meados do mês de julho será enviado o formulário a todas as famílias.
Aqueles que não receberem devem solicitá-lo na prefeitura, nos centros comunitários,
Eki Mae Koryu Center ¨Kirara¨ou no Ofuji Koryu Center.
Período de Venda 3 de agosto ~ 14 de agosto
9:00h ~15:00h ※ Exceto aos domingos e feriados.
Se houver um excedente, realizará a 2ª fase de vendas
em 10 ~ 16 de setembro
das 9:00h ~15:00h ※ Exceto aos domingos e feriados.
Local de Venda

2ª a 6ª feira : Fujinomiya Shinyo Kinko – Agências dentro da cidade
Fujinomiya Nokyo – Agências dentro da cidade.
Sábado : Fujinomiya Shinyo Kinko – Agencia Central e Norte

Outros

Um conjunto para cada família.
Somente para cidadão da cidade de Fujinomiya
▲ O formulário que será distribuido a cada família

Limitado 50.000 conjuntos
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【HEPATITE VÍRAL】
A hepatite é uma doença que causa inflamação no fígado causado pelo vírus, drogas, álcool, etc.
As células do fígado são destruídas devido à inflamação, diminuindo gradualmente a sua função.
A mais comum é a "hepatite viral", na qual ocorre inflamação do fígado devido à infecção pelo vírus.
A hepatite viral B e C são propensos a se tornarem crônicos.

Hepatite B
・A transmissão ocorre através do sangue, sêmen, saliva, etc.
・Tendo sintomas como mal-estar geral, perda de apetite e icterícia. Mesmo que não apreçam esses sintomas, a
hepatite crônica pode estar oculta e requer tratamento.
O tratamento pode incluir a redução do vírus ou a melhora da função hepática para impedir o aumento do vírus.

Hepatite C
・ As infecções podem ser transmitidas pelo sangue, de mãe para filho e através da atividade sexual .
・ Por falta sintomas ou sintomas leves, em muitos casos só descobrem quando tem cirrose ou câncer no fígado.
Ultimamente, há tratamento possível eliminar o vírus, através de medicamentos.

Conhecer a infecção
Através do exame de sangue.
Mesmo que seja infectado, com o tratamento adequado na fase inicial, poderá impedir a progressão para a
cirrose hepática ou câncer no fígado.
Despesas médicas parano tratamento da hepatite viral são subsidiadas
Dependendo do método de tratamento e da renda famíliar, o país ou província poderá fornecer um subsídio para
reduzir as despesas médicas mensais.

As seguintes pessoas devem fazer o exame
□ Nunca fez o exame de hepatite viral.
□ Constatou anormalide na função hepática, no exame médico , porém ainda não fez o teste da hepatite viral
□ Fez tatuagem ou furou orelha, com materiais que não foram desinfetadas adequadamente.

Está sendo realizado o exame de hepatite viral
Período

Até fevereiro de 2021 (R.03)

Local
Público Alvo

Instituições médicas da cidade

Custo
Maiores informações

40～70 anos que nunca receberam o exame.
As demais interessados poderão fazer o exame no ¨Fuji Hokenjo¨ （☎ 0545-65-2206）
410 ienes
Divisão de Melhormento de Saúde ¨Kenko Zoshin Ka¨ ☎ 22-2727
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【OFTALMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA】
Data
05 de julho
12 de julho
19 de julho
23 de julho
24 de julho
26 de julho
02 de agosto
09 de agosto
10 de agosto

Horário de atendimento: 09:00h ~ 17:00h
Endereço
Telefone
Fujinomiya-shi
(0544)
Nishi Koizumi Cho
28-5615
Fujinomiya-shi
(0544)
Oiwa
29-6000
Fuji-shi
(0545)
Yunoki
61-5810
Fuji-shi
(0545)
Imaizumi
52-0745
Fuji shi
(0545)
Hina
34-0011
Fujinomiya Shi
(0544)
Wakanomiya Cho
23-7050
Fuji Shi
(0545)
Dembo
21-0333

Nome do Hospital (Clínica)
Clinica Oftalmológica Saito
(Saito-Ganka-Iin)
Oftalmologista Nakagawa
(Nakagawa Ganaka)
Oftalmologista Abe
(Abe Ganka-Iin)
Oftalmologista Asaoka
(Asaoka Ganka-Iin)
Clinica Kato
(Kato Iin)
Oftalmologista Tenjin
(Tenjin Ganka Iin)
Oftalmologista Komori
(Komori Ganka Clinic)
Oftalmologista Nakajima
(Nakajima Ganka )
Hospital Seirei Fuji
(Seirei Fuji Byoin)

Fuji-shi
Iriyamase
Fuji-shi
Minami-cho

(0545)
72-0011
(0545)
52-0780

【GINECOLOGISTAS DE EMERGÊNCIA】
Data
05 de julho
12 de julho
19 de julho
26 de julho
02 de agosto
09 de agosto

Nome do Hospital (Clínica)
Hospital Municipal de Fujinomiya
Fujinomiya Shiritsu Byoin
Bando Ladys Clinic
Clinica de Ginecologia e Obstetrícia Tenjin
Tenjin San-Fujinka Iin
Clinica de Ginecologia e Obstetrícia Otabe
Otabe San-Fujinka Iin
Hospital Municipal de Fujinomiya
Fujinomiya Shiritsu Byoin
Bando Ladys Clinic
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Horário de atendimento: 09:00h ~ 17:00h
Local
Telefone
Fujinomiya Shi
(0544)
Nishiki Cho, 3-1
273151
Fujinomiya Shi
(0544)
Sugita, 1016-7
28-5800
Fujinomiya Shi
(0544)
Wakanomiya Cho, 398
24-1322
Fujnomiya Shi
(0544)
Hibarigaoka 166
23-1182
Fujinomiya Shi
(0544)
Nishiki Cho, 3-1
273151
Fujinomiya Shi
(0544)
Sugita, 1016-7
28-5800
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【INICIARÁ O EXAME DE CÂNCER GÁSTRICO INDIVIDUAL 】

O Exame de Câncer Gástrico Individual que foi adiada para evitar a disseminação de novas infecções por coronavírus,
recomeçará em julho.
Público alvo

Cidadão maiores de 35 anos

Taxa

1.540 ienes

Maiores informações: Setor de Melhoramento de Saúde (Kenko-Zoshin-ka) ☎ 22-2727

【AOS PORTADORES DO CERTIFICADO DE SUBSÍDIO DE
DESPESAS MÉDICAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA GRAVE】
- O atual certificado terá validade até o dia 30 de setembro .
- Será enviado o formulário de renovação às pessoas correspondentes, no final de julho a início de agosto.
O qual deverá ser retornado até o dia 2 de setembro, no envelope anexo.
- Se não receber o formulário até o dia 14 de agosto, entrem em contato.
- Dependendo do limite da renda não pderá ser feita a renovação.
Maiores informações: Shogai Ryoiku Shien Ka,

22-1145

CRUZ VERMELHA【DOAÇÃO DE SANGUE PELA CRUZ VERMELHA】
Data
11 e 19
Julho
22

Horário
10:00h às 12:00h
13:15h às 16:00h

Local
Shopping Center “AEON”

09:00h às 11:30h
12:45h às 16:30h

Estacionamento Norte da Prefeitura
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【CONSULTA DE EMERGÊNCIA SOBRE CRIANÇAS EM SHIZUOKA】

Disque # 8000 , pelo telefone fixo ou celular.
Não há necessidade de discar o código da cidade
Ou pelo telefone 054-247-9910
2ª a 6ª feira
18:00h ~ 8:00h do dia seguinte
Sábado
13:00h ~ 8:00h do dia seguinte
Domingo e Feriado
8:00h ~ 8:00h do dia seguinte

Maiores informações: Setor de Melhoramento de Saúde (Kenko-Zoshin-ka), ☎: 22-2727

【INSCRIÇÃO EM AGOSTO P / OS APARTAMENTOS MUNICIPAIS】
Local/Condominios
Nro. de vagas

Awakura, Tsukinowa, Shirao e Fujimigaoka
8 apartamentos
* Sujeito a alteração

Divulgação das vagas
1º de agosto
Mudança de endereço
1º de outubro
Período de inscrição
03 ~ 11 de agosto
Data de Sorteio
14 de agosto
※ Será necessário comparecer ao sorteio (poderá ser procurador/a).
Maiores Informações: Setor de Administração dos apartamentos Municipais
22-1163

22-1208

【TAXAS E IMPOSTOS】

Data de vencimento
03
Julho
28
31

Agosto

03

Imposto
- Imposto Residencial ¨Shikenmin-Zei (1ª parcela )
- Taxa de consumo de água e esgoto do mês de junho
- Mensalidade da creche do mês de julho
- Aluguel e estacionamento dos apartamentos Municipais do mês de julho
- Imposto sobre Bens Imóveis ¨Kotei Shisan Zei¨ (2ª parcela)
- Imposto do Seguro Nacional de Saúde ¨Kokumin-Kenko-Hoken-Zei.
- Seguro de Assistência Social ¨Kaigo Hoken Ryo¨
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【ATENDIMENTO AO PÚBLICO
NOTURNO E AOS DOMINGOS】
Atendimento
Aos domingos
(1º domingo do mês)
Atendimento noturno

Data
05 de julho e 02 de agosto

Horário
8:30h ~ 17:00h

Todas as quartas-feiras

Até às 19:00h

Aos domingos e nas quartas-feiras os trâmites são limitados.
Em caso de dúvidas, entre em contato antecipadamente.
Trâmeites possíveis ○
Dom.
4ª
Setor
Trâmeites que não podem ser efetuados ☓
Koseki (nascimento・casamento・óbito e outros)
○
☓
Mudança de endereço (entrada, saída, mudança e outros)
○
☓
Shimin ka
Carinbo Pessoal ¨Inkan¨ (registro e cancelaento)
○
○
Emissão de atestados (residência, koseki, inkan e outros)
○
○
Passaporte (somente recebimento)
○
☓
Seguro de saúde ( inscrição e desligamento)
Hoken Nenkin Ka
○
☓
Trâmites de solicitação da Ajuda de Crianças ¨Jido Teate¨ e
Kodomo Mirai Ka
○
☓
Ajuda de despesas médicas para crianças
Impostos Municipais ( consultas e pagamentos)
○
○
Shuno ka
Emissão do atestado de impostos
○
○
⚫ Não poderá fazer o cadastro de endereço através do Cartão de Pessoa Física ¨My number Card¨.
⚫ O atendimento no domingo de janeiro é somente o setor de impostos ¨Shuno ka¨
Atestados emitidos juntamente com a Cidade de Fuji
Tipos de atestados
Residência, Inkan, Koseki e outros
Domingo
Das 9:00h às 16:00h
Quarta-feira
Não é possível emitir documentos

Telefone

22-1134

22-1138
22-1146
22-1129

【HORÁRIO DE CONSULTAS】
Tipos de consultas
Para Estrangeiros
Geral
Assuntos trabalhistas
Defesa ao Consumidor
Trabalho em casa
¨Naishoku¨
Com Advogado
Pensão

Data
2ª ~ 6ª (exceto nos feriados)
Atendimento somente por telefone,temporariamente
Recepção até 16:30h
2ª ~ 6ª (exceto nos feriados)
Atendimento somente por telefone,temporariamente
2ª e 5ª (exceto nos feriados)
Atendimento somente por telefone,temporariamente
Recepção até 16:30h
Julho
01, 08,15, 22 e 29
22 de julho

Maiores informações: Setor de Vida Cotidiana (Shimin-seikatsu ka),
Consuoltoria para Estrangeiros
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22-1246

Horário
8:30h às 17:00h

9:00h às 16:00h
9:00h às 16:00h
Após 13:30h
10:00h ~15:00h
22-1295

JULHO

DE

2020

広報ふじのみや令和 2 年(2020 年) 7 月号 ポルトガル語版

【POPULAÇÃO DA CIDADE DE FUJINOMIYA EM 01 DE JUNHO DE 2020】
Masculino
65.373
(-39)

Feminino
Total
Famílias
66.370
131.743
57.200
(-34)
(-73)
(+117)
※ ( ) : 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
22-8111/

22-8112

URL: http://www.fair-fujinomiya.com
E-mail : info@fair-fujinomiya.com
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