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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¨ 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.

Março de 2021
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Coronavírus

COMEÇARÁ A VACINAÇÃO
Vacinação e imunidade coletiva

Vacina do novo coronavírus

Vacinação
Quando contrai uma doença infecciosa, adquire imunidade
(resistência) ao vírus. Com isso se torna mais difícil de
contrair a mesma infecção novamente, mesmo que
contraia, seus sintomas se tornam menos graves.
Através desse mecanismo, a vacinação é realizada com o
objetivo de imunizar contra doenças e fortalecer a
imunidade.
Imunidade coletiva
Se mais de uma determinada porcentagem da população
tiver imunidade, mesmo que uma pessoa seja infectada,
será difícil infectar outras pessoas ou propagar a infecção.
Pessoas com imunidade tornam-se uma barreira para
pessoas sem imunidade que indiretamente são protegidas
contra infecções e a sociedade como um todo é protegida
contra vírus.
Essa condição é chamada de imunidade coletiva.

Efeito
O desenvolvimento de uma nova vacina corona está
em andamento no Japão e no exterior, e sua eficácia e
segurança foram confirmadas. As empresas de
desenvolvimento de vacinas anunciaram que menos
pessoas vacinada desenvolveram a nova infecção por
coronavírus do que aquelas que não foram vacinadas.
Efeito nos vírus mutantes
Em geral, os vírus sofrem mutações constantes e
pequenas mutações não eliminam a eficácia da vacina.
Também é eficaz para vírus mutantes.
Efeitos colaterais
Reação lateral
A reação colateral mais provável é a dor no local da
injeção. Como visto na maioria das pessoas, menos de
1% da dor é tão forte que interfere nas atividades diárias.
Os principais sintomas que podem causar reações
colaterais são os seguintes.

Infectado

Desconforto
Mal-estar

Febre

Imune

Dor no local da
inoculação

Imune

Imune

Infectado

Infectado

Calafrios

Dor nas
articulações

Dor de cabeça

Pele Vervelha e
inchada
Imune

Dor musular
Diarréia

Imune

Em caso de dúvidas ou insegurança sobre a vacinação,
entre em contato com o setor de consulta sobre a vacina
do novo coronavírus do Ministério da Saúde, Trabalho e
Bem-Estar ¨Kosei Rodo Sho¨.

Imune

A proporção de pessoas que possuem a imunidade
necessária para obter imunidade coletiva depende do tipo
de infecção.
Muitos especialistas acreditam que há necessidade de que
mais de 70% da população seja imune ao novo
coronavírus.

- 2 -

9:00h ~ 21:00h
(Inclusive aos sábados, domingos e feriados)
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Evitar a propagação e agravamento da infecção com a vacinação
Informações: Setor de Melhoramento de Saúde

Forma de vacinação
Epiderme
⇒
As vacinas comuns, como a gripe, são aplicadas por injeção
subcutânea,
onde os ingredientes são absorvidos lentamente e o efeito
Derme
é⇒
duradouro.
A vacina contra o novo coronavírus é aplicada por injeção
intramuscular,
que tem poucas reações colaterais e produz facilmente
Tecido subcutâneo
anticorpos.
⇒

PROCESSO DE VACINAÇÃO

Março

Iniciará a vacinação
profissionais de saúde

aos

A vacina da Influenza injetado no tecido subcutâneo da pele.

①
Após o
final de
março

Epiderme ⇒

Será eviado um cupom de
vacinação em sequencia
os idosos

Derme ⇒
Tecido subcutâneo ⇒
Músculo ⇒

② Fazer a reserva

Após o
mês de
abril

A vacina do novo coronavírus injetado no músculo do ombro

③ Iniciará a vacinação

Epiderme ⇒
Derme ⇒
Tecido subcutâneo ⇒
Músculo ⇒

A nova vacina contra o coronavírus deve ser inoculada duas vezes
(gratuitamente) em intervalos de 3 a 4 semanas.

As seguintes pessoas não podem ser vacinadas
・ Pessoas com febre de 37,5 ℃ ou mais
・ Pessoas que sofreram choque anafilático

Será enviado em sequencia o
cupom para as pessoas de 16 a
64 anos

* Dependendo da distribuição da vacina pelo governo, poderá
haver alteração.
Referência: Site oficial do Ministério da Saúde, Trabalho e
Previdência Social ¨Kosei Rodo Sho¨.

Coronavírus
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Medidas contra o Coronavírus na primavera
A primavera é a época de encontros e despedidas
Muitas pessoas se movimentam e aumentam as
oportunidades de se reunirem
Viagem de formatura

Não relaxe até que a corona acabe e
prevenir a infeção juntos

Criar regras e ambientes para as pessoas
que não se encontram em boas
condições possam descansar

Sempre

"Mesmo não se sentindo bem, foi trabalhar forçado."
Você tem essa experiência?

Uso de máscara

Frequentemente

Ventilação

Hanami

Festa de boas vindas e despedida

Não há outra
pessoa que possa
fazer o serviço
Devido à falta de
pessoal, se
descansar causará
problemas para
outras pessoas

Não quero que
pensem que é
doença falsa

Frequentemente

Gargarejo・
Lavar as mãos

Tenho um
encontro de
negócios e não
quero perder
credibilidade

Não há nenhum
sistema de
descanso no
trabalho em vigor
por más condições
físicas

Frequentemente

Desinfecção
Para evitar ¨cluster¨ no local de trabalho, esclareça regras como "Não vá trabalhar
se tiver uma febre ligeira" e crie um ambiente onde as pessoas que não se
encontram em boas condições físicas possam descansar sem hesitação.
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Número de pessoas infectadas com o novo
coronavírus na cidade

Minimize o movimento e o
contato das pessoas

2ª onda

De 2 de março do ano de Reiwa a 3 de janeiro do ano
de Reiwa, 128 pessoas foram infectadas com o novo
coronavírus na cidade. Na primeira onda de março-abril e
na segunda onda de julho-setembro, a maioria das
infecções foi causada por visitas à área de disseminação
ou contato com pessoas na área de disseminação. Na
terceira onda, de novembro a janeiro, as infecções
aumentaram em casa e no trabalho.
A fim de proteger a família e reduzir a carga na área
médica, é importante continuar a tomar medidas
adequadas contra a infecção em casa e no trabalho, para
não trazer o vírus e não disseminar a infecção.

Será que fui infectado...nestes caos

2ª onda
1ª onda

Mês

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Não sente sintomas, porém está
insegura se foi infeccionado

Antes de fazer a

Consulte por
telefone

4

consulte imediatamente

Se tiver febre ou sintomas

consulta médica,

3

Telefone

8:30h ~
16:00h

ou

(exceto aos sábados,

Email

domingos e feriados)

Consulta por
Atendimento

24 hora

Médico de família aqueles que não tiverem o médico de
família Centro de consultas de febre da Província
de Shizuoka

Setor específico para consultas sobre
o exame PCR
Divisão de Planejamento de Bem-Estar

Aplicativo de confirmação de contato do novo coronavírus

Instale para proteger seus entes queridos
Poderá obter apoio mais rápido
do Centro de Saúde.

Informações pessoais e
privacidade são protegidas.
Quando usado por
muitas pessoas,
ajudará a prevenir
a propagação da
infecção

Infornações sobre o contágio do novo coronavírus
Informações da cidade de Fujinomiya Aqui ➡

A operação do COCOA é simples

富士宮市

コロナ

pesquisar

Faça o download
Pelo iPhone

ころ

Aqui ➡

Informações do país

Aqui ➡

Obtenha

厚労省

Pelo Android Aqui ➡
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コロナ

pesquisar
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【CADASTRAMENTO E A VACINAÇÃO ANTI-RÀBICA PARA CÃES】
Para criar um cão é obrigatório o cadastramento .
A taxa de cadastro é de 3.000 ienes
Local: Nas clínicas veterinárias ou na prefeitura municipal.
Para criar um cachorro, é obrigatório por lei se registrar na prefeitura e colocar uma etiqueta de
identificação na coleira do cachorro.
O registo é feito somente uma vez. No momento do registo será entregue uma placa de registro.
Além disso, é necessária uma notificação em caso de mudança ou morte de um cão.
Coloque a placa junto com o cão, pois caso fique perdido , a probabilidade de encontrá-lo é maior
Faça a vacinação anti-rábica todos os anos.
A caderneta do cachorro de estimação e o cartão postal de notificação (será enviado no final de março)
A taxa de vacinação 3.500 ienes (incluindo a placa do voucher injetado)
A lei determina que todos os cães com mais de 91 dia de vida, deverão receber a
vacinação anti-rábica 1 vez por ano.
A raiva pode infectar seres humanos e causando quase 100% de morte.
No Japão, existem apenas registros de início no passado, porém em muitas partes do mundo ainda são registrados
muitos casos.
Devido ao fluxo de pessoas emercadorias de todo o mundo, a ameaça da raiva sempre existe .
Para garantir , aplique a vacina todos os anos.
Não será realizada a vacinação coletiva no ano fiscal 2021 (Reiwa 3)
Para os cães cadastrados, será enviado um aviso, via correio, no final do mês de março.
Solicite a vacinação em uma das clínicas veterinárias da cidade.
Para evitar a propagação do coronavírus, não será realizada a vacinação coletiva no ano fiscal 2021.
Se tiver dificuldade de ir ao hospital, algumas clínicas veterinárias poderão fazer a visita domiciliar. Entre em contato
diretamente com antecedência.
Hospitais veterinários da cidade

Telefone

Endereço

58-3347
Yamamiya, 552-2
Hopital Médico Veterinário de Akaike
58-0619
Shimo Jo, 533-2
Clínica Veterinária Inaba
67-0900
Nekozawa, 191
Hospital de Animais Iwama
23-0035
Kandagawa, Cho 8-3
Hospital Veterinário Uematsu
54-0562
Kamiide, 2308-1
Hospital de Animais Goto
25-6466
Onakazato, 1161-9
Hospital de Animais Shiraodai
27-3355
Nonaka, 962-8
Hospital de Animais Suzuki
25-8022
Koizumi, 544
Hospital de Animais Narukawa
22-7277
Manohara Shinden, 2897-3
Hospital de Animais Harunazaka
26-0680
Johoku Cho, 755
Hospital de Animais BELL
65-0463
Utsubo, 3813-2
Clínica Veterinária Mochizuki
22-6151
Nakahara Cho, 85
Hospital de Animais Yamazaki
28-5656
Higashi Cho, 29-16
Hospital de Animais Yamato
54-0925
Kamide, 3883-4
Clínica Veterinária Yoshida
◆ Ao ser vacinado em hospital veterinário de cidade receberá um "certificado de vacinação anti-rábica" em papel em
vez de uma placa de certificado de vacinação, neste caso traga o certificado de vacinação anti-rábica (papel) à
prefeitura.
Entregaremos a placa do certificado de vacinação.
Taxa de emissão 550 ienes

Maiores informações: Setor de Planejamento Ambiental ¨Kankyo kikaku Ka¨
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Fax: 22-1207
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【EXAME DE CÂNCER NA MAMA – SOMENTE PARA MULHERES】
Será realizado o Exame de Câncer na Mama ( mamografia e exame físico) para as mulheres maiores de 40 anos que
não receberam o exame no ano fiscal 2020. (R.2)
［ Exame Individual ］
Período
Local do exame
Inscrições

Abril ～ março de 2022
Hospital Municipal de Fujinomiya ¨Shiritsu Byoin¨
Data
03 de março
Horário
A partir das 8：30h
Local
Centro de Melhoramento de Saúde ¨Kenko ¨Zoshin Ka¨
Por telefone ou pelo site oficial

［ Em grupo ］
Abril～ fevereiro de 2022
Hoken Center
Data
03 março
Inscrições
Horário
A partir das 8:30h
Local
Centro de Melhoramento de Saúde ¨Kenko ¨Zoshin Ka¨
Por telefone ou pelo site oficial
［ Exame Feminino em grupo］（Exame de Câncer na Mama e do Colo Uterino ］
Período
10 vezes de Junho ~ novembro
Local do exame
Hoken Center ou Shibakawa Shuchojo
Inscrições
13 de maio, a partir das 8:30h, pelo site oficial
Por telephone no Cetro de Melhoramento de Saúde ¨Kenko zoshin Ka¨
Taxa : 1020 ienes
Período
Local do exame

Maiores informações:

Setor de Melhoramento de Súde ¨Kenko Zoshin Ka¨

22-2727

Site official → →

【CRIANÇA

❤ CUIDADOS】

お

⚫

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」

Pode ser que seja maus tratos...
Se suspeitar, ligue
- Centro de Consultoria infantil
¨ Jido Soudanjo¨
☎ 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 o seu filho está com algum
problema
Se está preocupado
Por telefone ou reserva
☎ 22-0064
2ª a 6ª ..... 8:30h～17:15h
- Problemas de urgência
Apoio às crianças e jovens
☎ 22-1252 / Bullying 110
2ª a 6ª ....... 9:00～16:30
* Atendimento até às 20:00h nos dias
10 e 24 de março
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUJINOMIYA

ATENDIMENTO NA PREFEITURA NO FINAL E INÍCIO DO ANO FISCAL
Alguns setores da prefeitura estará atendendo aos domingos, devido à concentração de
consultas de mudança de endereço, por mudança de serviço ou escola.
Data:
7 e 28 de março (dom),
4 de abril (dom)
Horário: 8: 30-17: 00
Para maiores informações, confira o quadro abaixo

Aos domingos e nas quartas-feiras os trâmites são limitados.
Em caso de dúvidas, entre em contato antecipadamente.
Atendimento no 1º domingo do mês (07 e 28 de março e 04 de abril)
Horário : 8:30h ~ 17:00h
trâmites de Registro Civil após as 17h, atenderá
Koseki (nascimento・casamento・óbito e outros) * Os
somente na sala de vigia, no 1º andar da prefeitura.

Setor

☎

* Emissão de certificados mútuos com a cidade de Fuji,

Mudança de endereço (entrada, saída,
somente das 9h às 16h.
* Não é possível efetuar a solicitação do passaporte.
mudança e outros)
* Não poderá efetuar mudança de endereço a
Fujinomiya com o Cartão do My number.
Carinbo Pessoal ¨Inkan¨ (registro e cancelaento)
* Com o My Number Card, poderá obter o Atestado de
Emissão de atestados (residência, koseki, inkan e
residente e do Carimbo Pessoal nas lojas de
conveniência.
outros)
Passaporte (somente recebimento)
Seguro de saúde ( inscrição e desligamento)
Trâmites de solicitação da Ajuda de Crianças ¨Jido Teate¨ e Ajuda de despesas médicas
para crianças
* Consulta sobre pagamentos de impostos, avise com
Impostos Municipais ( consultas e pagamentos)
atentecipação
* Não podem ser emitidos certificados de isenção fiscal
Emissão do atestado de impostos
que requer declaração.

Entrega do calendário de lixo
Explicação de reciclagem e forma de jogar os lixos

Somente dia 28 de março e 4 de abril

Atendimento noturno na 4ª feira, até às 19:00h
Se for feriado na 4ª feira, não haverá atendimento.
Carinbo Pessoal ¨Inkan¨ (registro e * Não poderá efeturar mudança de endereço, e emissão de certificados
mútuos com a cidade de Fuji.
cancelaento)
* Os trâmites de Registro Civil após as 17h, atenderá somente na sala de
Emissão de atestados (residência, vigia, no 1º andar da prefeitura.
* Não estará atendendo nas sucursais, Centros Comunitários e Ofhuji Koryu
koseki, inkan e outros)
Center.
* Consulta sobre pagamento de imposto, entre em
Impostos Municipais ( consultas e pagamentos)
contato antecipadamente.
Emissão do atestado de impostos
* Não podem ser emitidos certificados de isenção fiscal
que requeiram declaração.
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Shimin ka

22-1134

Hoken Nenkin Ka

22-1138

Kodomo Mirai Ka

22-1146

Shuno ka

22-1129

Somente dia 7 de
março e 4 de abril

Seikatsu Kankyo
ka

Setor

22-1137

☎

Shimin ka

22-1134

Shuno ka

22-1129
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【OFTALMOLOSTAS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA】
Horário de atendimento: 09:00h ~ 17:00h
⚫ Há possibilidade de haver mudança de hospital, confira antes.
Data

Nome do Hospital (Clínica)

Local

Telefone

07 de março

Oftalmologista Komori
(Komori Ganka Clinic)
Oftalmologista Nakajima
(Nakajima Ganka )
Hospital Seirei Fuji
(Seirei Fuji Byoin)
Clinica Oftalmológica Uno
(Uno Ganka-Iin)
Clinica Oftalmológica Toda
(Toda Ganka-Iin)
Clinica Oftalmológica Saito
(Saito-Ganka-Iin)

Fuji Shi
Dembo
Fuji-shi
Iriyamase
Fuji-shi
Minami-cho
Fuji-shi
Matsuoka
Fujinomiya-shi
Miyahara
Fujinomiya-shi
Nishi Koizumi Cho

(0545)
21-0333
(0545)
72-0011
(0545)
52-0780
(0545)
30-6260
(0544)
21-9666
(0544)
28-5615

14 de março
20 de março
21 de março
28 de março
04 de abril

【CLINICAS DE GINECOLÓGIA E OBSTETRÍCIA DE EMERGÊNCIA】
Horário de atendimento : 9:00h ~ 24:00h
⚫ Há possibilidade de haver mudança de hospital, confira antes.
Data
07
14
Março

21
28

Abril

04

Clínicas

Endereço

Telefone

Hospital Municipal de Fujinomiya
Fujinomiya Shiritsu Byoin
Bando Ladys Clinic

Fujinomiya Shi
Nishiki Cho, 3-1
Fujinomiya Shi
Sugita,1016-7
Fujinomiya Shi
Wakanomiya Cho, 398
Fujnomiya Shi
Hibarigaoka 166
Fujinomiya Shi
Nishiki Cho, 3-1

(0544)
273151
(0544)
28-5800
(0544)
24-1322
(0544)

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

23-1182
(0544)

273151

CRUZ VERMELHA 【DOAÇÃO DE SANGUE PELA CRUZ VERMELHA】
DATA
Março

13, 21, 23 e 28

HORÁRIO

LOCAL

10:00h às 12:00h e 13:15h às 16:00h

Shopping Center AEON
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【CENTRO MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA】
Endereço: Miyahara 12-1 Tel: 24-9999 / Fax: 24-9995
Setor Médico
Dias de Atendimento
Horário de Atendimento
Dia de semana
das 19:00 h às 8:00h do dia seguinte
Clínico Geral, Pediatria
e
Sábado e Domingo
Sábado das 14:00h às 8:00h. de 2a feira)
Cirurgia
Feriados, final de ano e início do ano
das 8:00 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. Leve sem falta, a carteirinha do Seguro de Saúde .

【TRÂMITES DE MUDANÇA DE ENDEREÇO】
Em caso de alguma alteração no endereço ou na família, deverá comparecer à prefeitura dentro de 14 dias.
O Livro de Registro Básico de Residente é documento importante onde são registrados todos os dados pessoais,
que servem como base para a emissão do certificado de endereço, registro de carimbo, ingresso para a escola primária
e ginasial, solicitação dos subsídios, Inscrição do Seguro de Saúde Nacional, Seguro de Saúde para Idosos, Seguro de
Assistência Social e outros. Caso contrário será impossível emitir os certificados, inscrever-se aos sistemas ou solicitar
os subsídios acima mencionados.

Ao mudar-se, deve comparecer a prefeitura para efetuar
os trâmites de mudança de enderço

Maiores informações: Setor de Registro Civil ¨Shimin Ka¨.

【 IMPOSTO

DE

VEÍCULOS

Tel: 22-1135

DE

PEQUENA CILINDRADA

¨KEI-JIDOSHA-ZEI¨】
Todos os anos, será cobrado o imposto de veículo, a todos os proprietários dos veículos que se encontram registrados no
dia 1º de abril. Se tiver quaisquer tipos de alteração, como : desmanche do carro, trasferência de proprietário ou mudança de
endereço, faça os trâmites correspondentes, até o dia 31 de março nos seguintes locais:
Tipo de Veículos
Local / Endereço
Telefone
- Motocicletas inferior a 125 cc Prefeitura Municipal
☎ 22-1125
- Carros especiiais pequenos
¨Shimin Zei Ka¨
- Mini car
Motocicleta superior a 125c.c.
¨Shizuoka Unyu Shikyoku Numazu Jidosha Kensa Toroku Jimusho, ☎
Numazu Shi, Hara Aza Furuta 2480
050-5540-2051
Carro de 3 e 4 rodas de ¨Keijidosha-Kensa-Kyokai Shizuoka Jimusho Numazu Shisho¨
☎
pequena cilindrada
Numazu Shi, Otsuka Michi Ue 27-2
050-3816-1778
Maiores informações: Setor de Cobrança dos Impostos Municipais (Shiminzei-Ka), ☎ 22-1125 / Fax: 22-1227
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Parabéns pela formatura e cerimônica de ingresso das escola primária e ginasial
[Cerimônica de formatura] Dia 19 de março
※ Awakura Bunko será no dia 18 de março
[Cerimônia de ingress]
Dia 6 de abril
Obedeça as regras de trânsito nas prioximidades das escolas.
Os pedestres, colaborem para garantir a segurança.
Setor de Educação Escolar
☎ 22-1184

【HORÁRIO DE CONSULTAS】
Tipos de consultas
Para Estrangeiros
Geral
Trabalhistas
Defesa ao Consumidor
Trabalho em casa ¨Naishoku¨
Advogado
Aposentadoria

Horário
8:30h ~ 17:00h

Data
2ª ～ 6ª

9:00h ~ 16:00h
9:00h ~ 16:00h
13:30h~
10:00h ~ 15:00h

(exceto nos feriados)

2ª e 5ª 22 de março não há atendimento
03,10,17,24 e 31 de março
25 de março

Maiores informações: Setor de Vida Cotidiana (Shimin-seikatsu ka), Tel: 22-1196 / Fax: 22-1284
Consuoltoria para Estrangeiros Tel: 22-1246

【SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL – EFETUAR OS TRÂMITES DE
ABERTURA, CANCELAMENTO E MUDANÇA DO USUÁRIO】
Em caso de abertura, cancelamento e mudança de usuário, deverá efetuar os trâmites na prefeitura, sem falta.
Mesmo que não use o abastecimento de água, se não notificar a suspensão, será cobrada a taxa básica.
Em caso de mudança , comunique sem falta.
No momento do procedimento, traga a fatura ou a leitura do consumo de água, para verificar o número do registro.
Poderá fazer os procediemntos de abertura e cancelamento através de internet ou por telefone na central de
atendimento ao consumidor.
Todos os comunicados, devem ser efetuados com antecedência.

Para abertura

➡

Para cancelamento

➡

Maiores informações: Prefeitura Municipal Setor de água Potável
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【TAXAS E IMPOSTOS】

Vencimento
01 de março

03 de março

29 de março
31 de março

Impostos a pagar
・Pagamento Seguro de Assistência Médica para Idosos ¨Koki koreisha Iryo Hoken ¨
・Mensalidade da creche (Fevereiro)
・Aluguel e Estacionamento dos Apartamentos Municipais (Fevereiro)
・Taxa de consumo de água e esgoto (fevereiro)
・Pagamento do Imposto de Bens Imóveis ¨Kotei Shisan-zei¨
・Pagamento do Imposto do Seguro de Saúde ¨Kokumin Kenko Hoken-zei¨
・Pagamento do Seguro de Assistência ¨Kaigo Hoken-ryo ¨
・Taxa de consumo de água e esgoto (fevereiro)
・Pagamento do Imposto do Seguro de Saúde ¨Kokumin Kenko Hoken-zei¨
・Pagamento Seguro de Assistência Médica para Idosos ¨Koki koreisha Iryo Hoken ¨
・Pagamento do Seguro de Assistência ¨Kaigo Hoken-ryo ¨
・Mensalidade da creche (Março)
・Aluguel e Estacionamento dos Apartamentos Municipais (Março)

【SEGURO NACIONAL DE SAÚDE・PENSÃO】
Quando um assegurado do Seguro Nacional de Saúde se muda da cidade para estudar em ooutra cidade
Quando um assegurado do Seguro Nacional de Saúde se muda da cidade para estudar em uma
universidade, colégio júnior, escola profissionalizante, etc., será emitido "cartão de seguro de estudante"
específico.
Público Alvo

Aqueles que se mudam da cidade para estudar na universidade, colégio júnior, escola
profissionalizante, etc.

Trazer

- Cartão de seguro saúde nacional do aluno e documentos que identificação do mesmo
- Carteira de estudante, comprovante de matrícula, recibo da mensalidade, etc.
- Número do My Number do aluno e da pessoa que fará os trâmaites
- Cartão do My Number, etc.
- Documentos de identificação da pessoa que fará os trâmaites
- Carteira de motorista, procuração (quando a pessoa que fará os trâmites não pertencer a mesma composição
familiar), etc.
Ao se graduar ou se inscrever a outro seguro de saúde, deverá devolver o cartão do seguro de estudante.

Obs.

Maiores informações: Hoken Nenkin Ka ☎ 22-1138
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【POPULAÇÃO DE FUJINOMIYA NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2021】
Masculino
65.082 (-30 pessoas)

Feminino
Total
Famílias
66.055 (-56 pessoas)
131.137 (-86 pessoas)
57.342 famílias (+23 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
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