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IInnffoorrmmaattiivvoo  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  ddee  FFuujjiinnoommiiyyaa           
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. 
 
 

=Setembro de 2020= 
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NESSAS OCASIÕES NÃO HESITE EM CHAMAR 119  

CRIANÇAS IDOSOS 

Lábios roxos 

 

Rosto pálido 

Dor de cabeça , 

convulsão. 

Quanto tem 

hemorragia, 

inconsciência, e 

convulsão. 

●Tosse forte ou 

respiração áspera 

com dificuldade. 

●A respiração fraca. 

 

 

●Membros rígidos  

 

●Sofrendo de fortes 

dores abdominais. 

●Não pára de vomitar 

 

 

●Dor de cabeça forte 

repentina ou febre 

alta. 

●Tontura repentina,  

não consegue ficar 

de pé. 
 

●Dificuldade de 

movimentar a 

metade do rosto 

e dormência. 

●Dificuldade na fala 

e outros 

Rosto
 

Face  

Cabeça 

Mãos e pés 

Tórax 

Abdômem 

●Dor forte repentina.  

●Falta de ar repentina, 

dificuldade na 

respiração. 

 

●Dormência repentina. 

●Perda  repentina da 

força nos braços e 

pés. 

●Dor abdominal  

intensa e repentina 

●Vomita sangue. 

Mãos e pés 

Abdômem 

Tórax e costas 

Cabeça 

Rosto 

As crianças podem não ser capazes de comunicar bem os seus sintomas. Os idosos podem ser menos propensos a sentir os sintomas subjetivos como dor. 

Se passar despercebido algum sintoma sério que requer urgêrncia, poderá causar consequências posteriores sua 
vida, como sequelas . 

É importante que as pessoas ao seu redor percebam qualquer tipo de anormalidade o mais rápido possível. 
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【CENTRO MÉDICO DE EMERÊNCIA】 

Hoário de atendimento do Centro Médico de Atendimento de Emergência  

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  Sábado das 14:00h às 8:00h do dia seguinte) 

Feriados (domingos e feriados) e  
Nois feriados do final e início do ano 

das 8:00 h às 8:00h do dia seguinte 

Dentista 
Feriados (domingos e feriados) e  

Nois feriados do final e início do ano 
das 9 :00 h às 17:00h 
Recepção até às 16:30h 

* Pode-se solicitar a ambulância em caso grave. Leve sem falta o cartão  

do Segurode Saúde ,  (Kokumin-Hoken ou Shakai Hoken).. 

Localização : 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   

Endereço: Miyahara 12-1   24-9999   24-9995 

                                                                                                             

 

USE A AMBULÂNCIA 

ADEQUDAMENTE 
 

 Dentre as solicitações de emergência, há 

também chamadas que não requer 

urgência, com seguintes argumentos:  

"Não tem transporte para ir ao hospital". 

"Porque as pessoas transportadas em uma 

ambulância podem ser examinadas mais 

cedo". 

No corpo de bombeiros da cidade de 

Fujinomiya e nas filiais, possuem no total de 

6 ambulâncias, porém quando as 

ambulâncias das proximidades estiverem 

oucupadas, devido ao grande número de 

chamadas, serão enviadas de outros corpos 

de bombeiros. Neste caso poderá demorar 

até chegar ao destino 

 

Para pessoas com doenças ou lesões 

graves, um atraso de 1 minuto ou 1 

segundo pode causar um grande impacto 

em suas vidas. 

Por favor, colabore com o uso correto da 

ambulância para que ela chegue às 

pessoas que realmente a necessitam com 

urgência. 
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【CRIANÇA ❤ CUIDADOS】 

 

Quando a criança adoecer 
repentinamente 

É possível que seja maus tratos... 
       Se suspeitar, ligue    

Quando a criança está com algum 
problema 

■ 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」 

- 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 

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 

09 e 23 de setembro - Até às 20:00h 

                                                                                                           

 

【 A PARTIR DE OUTUBRO HAVERÁ ALTERAÇÃO NAS TAXAS 

 MÉDICAS ESPECIAIS DAS CONSULTAS INICIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL】 

A partir de outubro, a taxa especial da consulta inicial e a taxa especial de reexame do hospital municipal, serão alteradas 

da seguinte forma: 

 

Consusltas Atual Nova 

Taxa especial da consulta inicial 2,200 ienes 5,500 ienes 

Taxa especial de reexame ―― 2,750 ienes 

 

[ Não se enquadram para a cobrança da taxa especial de exame médico inicial e pela taxa especial da consulta inicial, as 

seguintes pessoas ] 

・ Com carta de apresentação 

・ Estão se submetendo a exames em outros departamentos do hospital municipal 

・ Transportadas com emergência 

・ Internadas após a consulta ambulatorial 

・ Com base nos resultados de exames médicos, precisou realizar um exame detalhado, etc. 

・ Recebem tratamento médico arcando as despesas por conta própria, por acidentes de trabalho, acidentes públicos e de 

trânsito 

・ Faz tratamento de doenças incuráveis através do sistema médico com financiamento público. 

A taxa especial de reexame será aplicado ao voltar a ser examinado neste hospital municipal após ter sido encaminhado a 

outro hospital . 

 Maiores informações:  Departamento de Assuntos Médicos Ïji Ka  ̈  ☎ 27-3151 
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♯8000 【CONSULTA DE EMERGÊNCIA SOBRE CRIANÇAS EM SHIZUOKA】  

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

【VACINAÇÃO PERIÓDICA CONTRA ROTAVÍRUS PARA CRIIANÇAS】 

 

O que é gastroenterite por rotavírus? 

A gastroenterite induzida por rotavírus é uma doença infecciosa que, em casos graves, causa desidratação, 

convulsões, disfunção hepática, insuficiência renal, encefalopatia, etc. 

A doença infecciosa mais comum entre crianças hospitalizadas por gastroenterite aguda. 

Porderá ser infectado logo após o nascimento, portando faça a vacinação o mais cedo possível. 

Vacina Doses Período da vacinação 

Rotalix 2 vezes 6 a 24 semanas após o nascimento 

Rotatech 3 vezes 6 a  36 semanas após o nascimento. 

 

 

Vacina 

 

Crianças nascidade depois de 1º de agosto de 2020 
Poderá receber a vacinação gratuita, a partirde 1º de outubro de 2020 

Crianças nascida de antes de 31 de julho de 2020 
Por ser vacinação facultativa, deverá pagar parte dos custos. 
A prefeitura subsidiará parte das despesas determinada pela instituição médica 

Valor subsidiado 
pelo município 

・ Rotalix (2 vezes) 5,000 ienes/vêz 

・ Rotateq (3 vezes) 3500 ienes/vêz 

Outros Se for receber a vacinação em outra cidade, é necessário apresentar um documento de 
solicitação ao hospital . Neste caso entre em contato, antecipadamente 

 Maiores informações:  Centro Municipal de Saúde (Kenko-Zoshin-ka),   

 22-2727   

                                                                                                                  

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 
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【EXAME  RDIOGRÁFICO DO TÓRAX DO ANO 2020】  

É o exame para prevenção do câncer no pulmão e tuberculose. 

Mesmo que não receba a notificação,todos os cidadãos maiores de 40 anos, que não tiveram  

a oportunidade de receber o exame anteriormente, poderão fazer o exame. 

Veja a tabela abaixo com as datas e locais onde poderão receber o exame acima indicado.  

Público alvo Cidadãos maiores de 40anos, que não tiveram  

Taxa Gratuita  * Não há necessidade fazer a reserva. Ir diretamente aos locais abaixo indicados 

Outros Evite o uso de colar ou outros acessórios e roupas com botões . 

                                                                                  

 Maiores informações:  Centro Municipal de Saúde (Kenko-Zoshin-ka),   

 22-2727   28-0267 

                                                                                                               

Data Horário L  o  c  a  l Data Horário L  o  c  a  l 

  

 

 

 

 

 

S

 

E

 

T

 

E

 

M

 

B

 

R

 

O

                                                         

01 3ª  10:00~11:30 Fujine Kita Kominkan  

 

 

 

 

 

 

 

O

 

U

 

T

 

U

 

B

 

R

 

O 

 

01 

 

3ª  

10:00~12:00 Utsubusa Naka Kominkan 

13:30~15:00 Funakubo Dai 1cho nai Kokaido 13:30~15:00 Megurisawa jido Yuen 

02 

 

4ª 

 

10:00~11:30 Hitoana Kominkan 02 6ª  10:00~15:00 Shibakawa Kominkan Kureidoru Shibaraku 

1300~14:00 Fujimigaoka Kominkan 06 

 

3ª  10:00~11:30 Naganuki Kami Kominkan 

14:15~14:45 Nebara Kuminkan 13:30~15:00 Okubo Kominkan 

03 5ª  10:00~15:00 Hoken Center 07 4ª 10:00~11:30 Osaki Kominkan 

04 6ª 10:00~15:00 Hoken Center 13:30~15:00 Shibakawa Kominkan Usubusa Bunkan 

08 3ª 10:00~15:00 Hoken Center 08 5ª 10:00~15:00 Shibakawa Kaikan 

09 4ª 10:00~15:00 Utsuno Kuminkan 09 6ª 10:00~12:00 Koyodai Shukaijo 

10 5ª 10:00~15:00 Mano 4ku Kuminkan 13:30~15:00 Hiekubo Kominkan 

11 6ª 10:00~15:00 Nishi Kominkan 13 3ª 10:00~15:00 Hoken Center 

15 3ª 10:00~15:00 Numakubo Kuminkan 14 4ª 10:00~12:00 B&G kaiyo Center 

16 3ª 10:45~11:30 Inokashira Kuminkan 13:30~15:00 Fujisan Jomon no Sato Oshika Kan 

13:00~14:00 Kitayama 1ku Kuminkan 15 5ª 10:00~11:30 Hashimoto Chiku Shukaijo 

14:30~15:00 Kitayama 4ku kuminkan 13:30~15:00 Nekozawa Kominkan 

17 5ª 10:00~12:00 Shirao Jutaku Shukaijo Chushajo 16 6ª 10:00~12:00 Yuno Kominkan 

13:30~15:00 Hakeidai Koen 13:30~15:00 Shimo Yuno Shukaijo 

18 6ª 10:00~15:00 Togami (Wada) Tamokuteki Hiroba 19 2ª 10:00~11:30 Shimo Inako Kominkan 

24 5ª 10:00~15:00 Hoken Center 13:30~15:00 Kami Inako Kuminkan 

25 6ª 10:00~15:00 Chuo Toshokan Kita chushajo 20 3ª 10:00~11:30 Umamizuka Kuminkan 

29 3ª 10:00~12:00 Estacionamento Sul da Prefeitura 13:00~15:00 Shimojo Shimo Kuminkan 

13:30~15:00 Omi Kokaido 22 5ª 10:30~11:30 Kariyado Kuminkan 

 

Obs: Este ano, a vacinação se encerrará em outubro. 

13:30~15:00 Kumakubo Shukaijo 

21 4ª 10:00~15:00 Ueno Shuchojo 

23 6ª 10:00~15:00 Kamide Shuchojo 

26 2ª 10:00~12:00 Aoki Ku 3Chonai kai Shukaijo 

13:30~15:00 Aokidaira Kuminkan 

27 3ª 10:00~15:0 Tomioka Kominkan 

28 4ª 10:00~15:00 Onakazato Kuminkan 
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【OFTALMOLOGISTAS PARA  ATENDIMENTO   

DE  EMERGÊNCIA】 

Horário de atendimento: 09:00h ~ 17:00h 

Data Nome do Hospital (Clínica) Local  Telefone 

06 de setembro 
Clinica Wataanabe 
(Watanabe Clinic) 

Fuji-shi 
Harada 

(0545) 
22-1500 

13 de setembro 
Clínica Ashikawa 
(Ashikawa Byoin) 

Fuji-shi 
Chuo Cho 

(0545) 
52-2480 

20 de setembro 
Oftalmologista Nakanishi 
(Nakanishi Ganka Clinic) 

Fuji Shi 
Nakano 

(0545) 
36-1800 

21 de setembro 
Oftalmologista Sugiura 

(Sugiura Ganka) 
Fuji Shi 

Kawanari Shinmachi 
(0545) 

65-8500 

22 de setembro 
Oftalmologista Hanazaki 

(Hanazaki Ganka-Iin) 
Fuji-shi 

Aoba-cho 
(0545) 

66-0100 

27 de setembro 
Oftalmologista Fujinomiya Goto 

(Fujinomiya Goto Ganka) 
Fujinomiya shi 
Nishi Machi 

(0544) 
21-3100 

04 de outubro 
Clinica Kato-Yoshiwara Bun-in 

(Kato Iin Yoshiwara Bun-in) 
Fuji-shi 

Chuo-cho 
(0545) 

57-3000 

                                                                                                           

【CLINICAS DE GINECOLÓGIA E OBSTETRÍCIA DE EMERGÊNCIA】 

Data Nome do Hospital (Clínica) Local  Telefone 

06 de setembro 
Hospital Municipal de Fujinomiya 

Fujinomiya Shiritsu Byoin 
Fujinomiya Shi 

Nishiki Cho, 3-1 
(0544) 

273151 

13 de setembro 
Clinica de Ginecologia e Obstetrícia Tenjin 

Tenjin San-Fujinka Iin 

Fujinomiya Shi 

Wakanomiya Cho, 398 

(0544) 

24-1322 

20 de setembro 
Clinica de Ginecologia e Obstetrícia Otabe 

Otabe San-Fujinka Iin 
Fujnomiya Shi 

Hibarigaoka 166 
(0544) 

23-1182 

27 de setembro 
Bando Ladys Clinic Fujinomiya Shi 

Sugita, 1016-7 

(0544) 

28-5800 

04 de outubro 
Hospital Municipal de Fujinomiya 

Fujinomiya Shiritsu Byoin 

Fujinomiya Shi 

Nishiki Cho, 3-1 

(0544) 

273151 

                                                                               

【DOAÇÃO  DE  SANGUE  PELA  CRUZ  VERMELHA】 

Data Horário Local 

 
Setembro 

12 ,19 e 27 10:00h às 12:00h e 
13:15h às 16:00h 

Shopping Center “AEON” 

10 09:00h às 12:00h e  
13:15h às16:30h 

Estacionamento norte da Prefeiura  
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     【HORÁRIO DE CONSULTAS】 

 

Tipos de consultas Horário Data Observação 

Para Estrangeiros 
8:30h  às  17:00h 

2ª  a  6ª  (exceto nos feriados) 
 

Consultas 
somente por 
telefone 

Geral 

Trabalhador 

Defesa ao Consumidor 
9:00h  às  16:00h 

2ª  a  6ª  (exceto nos feriados) 

Trabalho em casa ̈ Naishoku  ̈ 2ª  e  5ª  (exceto nos feriados)  

Aposentadoria 10:00h  às  15:00h 24 de setembro  

Com advogado A partir das 13:30h  02,09,16,23 e 30 setembro  

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

                            Consuoltoria para Estrangeiros  22-1246 

                                                                                                                        

                         

【POSSIBILIDADE DE OPOTAR PELAS ESCOLAS  

ESPECÍFICAS  ADJACENTES】 

 

Escola primária Ofuji, Fujine Minami , Fujimi 

Com o aumento do número de alunos, com a implantação do novo sistema , os alunos que residem neste distrito 

escolar poderão optar por uma outra escola adjacentes específicas 

Ao se formar na escola de sua escolha, poderá ingressar na escola ginasial pertencente a sua zona residencial, ou do 

distrito escolar primário, conforme o quadro abaixo. 

 

Escola primária 
correspondente 

Escola  Primária opcional Escola Ginasial opcional 

Ofuji Omiya Shogako Fujinomiya Dai Ni Chugako 

Yamamiya Shogako Kitayama Chugako 

Fujine Minami Higashi Shogako Fujinomiya Dai Ichi Chugako 

Fujine Kita Shogako Fujine Kita Chugako 

 
Fujimi 

Higashi Shogako Fujinomiya Dai Ichi Chugako 

Omiya Shogako Fujinomiya Dai Ni Chugako 

Fujine Kita Shogako Fujine Kita Chugako 

* Para ingressar às escolas adjacentes devem preencher os seguintes requisitos eefetuar a solicitação. 

➀ Poder frequentar a escola com segurança 

➁ Os pais devem arcar com as despesas para frequentar a escola.  

➂ Os alunos que optarem ingressar em uma escola, deverão frequentar esta escola até se formar. 

Maiores informações: Setor de Educação Escolar  22-1184  22-12421ª  
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【ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOTURNO E  

AOS DOMINGOS】 

Horário atendimento aos domingos  (1º domingo do 
mês) 

Horário 

06 de setembro e 
04  de outubro 

8:30h ~ 17:00h 

Atendimento noturno 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 ○  

Trâmeites que não podem ser efetuados ☓ 

Dia da Samana 
Setor Telefone 

Dom. 4ª 

Koseki (nascimento・casamento・óbito e outros) ○ ☓  
 

Shimin ka 

 
 

22-1134 Mudança de endereço (entrada, saída, mudança e outros) ○ ☓ 

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 22-1138 

Trâmites de solicitação da Ajuda de Crianças ̈ Jido Teate¨ 
 e Ajuda de despesas médicas para crianças 

○ ☓ Kodomo Mirai Ka 
22-1146 

Impostos Municipais ( consultas e pagamentos) ○ ○ Shuno ka 22-1129 
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 

                                                                                                           

    【TAXAS E IMPOSTOS】 

 

Vencimento Imposto 

 
 
 
Setembro 

 
03 

- 2ª parcela do Imposto Residencial ̈ Shi-kenminzeï  
- 2ª parcela do Imposto do Seguro Nacional de Saúde ̈ Kokumin-Kenko-Hoken-Zei. 
- 2ª parcela do Seguro de Assistência Social ̈ Kaigo Hoken Ryo¨ 

28 - Taxa de consumo de água e esgoto referento ao mês de agosto 

30 - 2ª parcela do Seguro de Saúde para Idosos ̈ Koki koreisha Iryo Koken ryo  ̈
- Mensalidade da creche, referente ao mês de setembro 
- Aluguel e estacionamento dos apartamentos municipais, referente ao mês de setembro 

Outubro  05 
- 3ª parcela do Imposto do Seguro Nacional de Saúde ̈ Kokumin-Kenko-Hoken-Zei. 
- 3ª parcela do Seguro de Assistência Social ̈ Kaigo Hokenryo  ̈

                                                                                                             

 

http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/index.html
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【INICIARÁ O CENSO DEMOGRÁFICO NACIONAL】 

A partir de meados de setembro receberão a visita dos recenseadores.  

Ao receber os documentos da pesquisa, acesse o site de resposta. 

Se não tiver um computador ou smartphone, use cabine de resposta por Internet  

instalados na Divisão de Estatística da prefeitura ou na sucursal. 

Faça login com o "ID de login" 「ログインＩＤ」e a "chave de acesso" 「アクセスキー」 

e responda o "Guia de de respostas da Internet"「インターネット回答利用ガイド」  

que contém junto com os documentos da pesquisa. 

Responda de acordo com as instruções na tela, por fim defina a senha e finalize. 

 

 
Em caso de dúvidas entre em contato com a Central de Informações do Censo Demográfico Nacional 
¨Kokusei Chosa Call Center¨. 
Quaisquer tipos de dúvidas, como forma de preenchimento e outros. 
A partir do dia 7 de setembro  

 570-07-2020  03-6636-9607 
 

Maiores informações: Divisão de Estatística ̈ Densan Tokei ka¨  22-1117 22-1205. 

                                                                                                             

Para evitar contato, recomendamos 
resposnder pela Internet .  

No total de 16 perguntas. 
Aproximadamente 10 minutos 

Ao receber os documentos da pesquisa, acesse o site de 
respostas. Aqueles que não possuem computador ou o 
smartphone, poderá usar o gabinete de respostas por 
internet, da Divisão de Estatística ou das sucursais. 
 
 
 
Faça login com o "ID de login" 「ログインＩＤ」e a "chave 
de acesso" 「アクセスキー」e responda o "Guia de 
respostas pela Internet"「インターネット回答利用ガイド」 
que contém todos os documentos da pesquisa. 
 
 
 
Responda de acordo com as instruções na tela, por fim 
defina a senha e finalize. 

-1 - Acessar 

2 - Fazer o login 

3 - Responder 

PROGRAMAÇÃO DAS DATAS 
 
Distribuição dos documentos de pesquisa – 
A partir de meados de setembro 

      Os recenseadores visitarão às casas 
 
Responder por internet 

Dia14 de setembro ～ 7 de outubro 
Na medida do possível responda através de internet 
 

Horáro de instalação da cabine de resposta por 
Internet: 
Horário: 9:00h às 17:00h 
- Nas sucursais ̈ Shuchojo¨ (dias de semana),  
- Divisão de Estatística (inclusive sábados, 
domingos e feriados) 

Levar: Guia de respostas por Internet 

 

Através do formulário 1º a 7 de outubro 
Se tiver dificuldade em responder pela 
Internet, envie o questionário pelo correio. 
 

Pedido de apresentação 8 a 20 de outubro 
Se você não puder confirmar a resposta até  
o dia 7 de outubro ( 4ª feira), o pesquisador 
irá à sua casa para solicitara resposta. 

Cuidado com falso recenseador que visitam as casas para conseguir o 
formulário de pesquisa, obter informações pessoais e de cartão de 
crédito. 
Os recenseadores têm em mãos o “Cartão de identificação do 
recenseador”. Por favor, ao receber a visita certifique se possui o “Cartão 
de identificação do recenseador” . 
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【VAMOS FAZER O CARTÃO DO MY NUMBER】 

 

PODERÁ SIOLICITAR A EMISSÃO DO ATESTADO DE 

RESIDÊNCIA ¨JUMIN-HYO¨ E O CERTIFICADO DE REGISTRO 
DO CARIMBO PESSOAL ÏNKAN SHOMEISHO¨ EM LOJAS DE  

CONVENIÊNCIAS.  
Você conhece o serviço de entrega do Atestado de Residência e do  

Certificado de Registro do Carimbo Pessoal em lojas de conveniências?  

 

Para utilizar o certificado é necessário o Cartão do My number  

com ｃertificado digital para certificação de usuário. 

Poderá obter o certificado à noite ou nos feriados, sem ir à prefeitura. Além de seu próprio Atestado de residência e 

certificado de registro de carimbo, você também poderá obter o Atestado de residência das pessoas que pertencem à 

mesma familia 

Para usar o serviço, necessitará o My Number Card, no qual é registrado certificado digital para certificação do usuário. 

Local Loja de cnveniências de todo o país, AEON de Fujinomiya e outras, que possuem a 

multi-cópiadora 

Horario 6:30h ～ 23:00h 

Público alvo Cidadãos maiores de 15 anos que têm o registro de endereço em Fujinomiya. 

Otros O serviço pode ser suspenso devido à manutenção ou outros motivos. 

Por favor, verifique o site oficial da cidade. 

HP Siga as seguintes instruções: トップページ＞市民の皆さんへ＞登録・証明＞証明書コ

ンビニ交付サービス＞証明書コンビニ交付サービスについて 

Maiores Informações :  ☎ 22-1133 

 

                                                                     

  

  

 

 

 

 

O cartão do My 

Number pode ser 

usado para vários 

serviços, como: 

 

 

・ Como um documento para comprovar seu número pessoal 

・ Como documento de itentificação 

・ Aquisição de vários certificados em lojas de conveniência 

・ Para procedimentos administrativos via online 

・ Várias transações online privadas 

・ Como um cartão de seguro de saúde (Previsão – a partir de 3 

de março de 2021) 

Leva aproximadamente dois meses, desde a solicitação até a 

entrega do cartão. Solicite o quanto antes. 

● Pessoa que possuem o formulário de solicitação 

do cartão de My Number. 

Poderá solicitá-lo enviando o formulário em anexo 

ao cartão de notificação enviado em 2015 ou 

usando o código QR indicado no formulário. 

● Pessoa que não possuem o formulário de 

solicitação do cartão de My number 

Poderá solicitar o formulário no 1º andar da 

prefeitura, ̈ Shiminka – balcão número 2. 

Apresentar: Documento de identificação 

Otros: após 25 de maio de 2019, não poderá 

alterar ou reemitir os detalhes do cartão de 

notificação. 

O cartão de notificação pode ser usado como um 

documento de certificação do número pessoal 

apenas quando não houver alteração nos itens 

indicados. 

Informações : Seção do cidadão  ☎  22-1134 

Poderá ser utilizado como cartão do seguro de saúde 

A partir de março de 2021, poderá ser utilizado como Cartão do Seguro de Saúde. 

Futuramente, será possível usá-lo para diversos serviços, como declaração de 

imposto de renda.                                                            
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【POPULAÇÃO DA CIDADE DE FUJINOMIYA  EM  01 DE AGOSTO DE 

2020】 

Masculino Feminino Total Famílias 

65.339 66.323 131.662 57.318 

(- 38) (-28) (-66) (+45) 

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