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A Prefeitura de Fujinomiya edita mensalmente o Informativo em português, que são extraidas do Informativo em japonês 

¨Koho Fujinomiya¨ e se encontram à disposição na Prefeitura, Bibliotecas Públicas, Centros Comunitários, Shopping Center 

AEON, Cooperativa “COOP Misonodaira”, Supermercado Piago, Supermercado Max Valu e nos Correio do município.  
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As pessoas que atendem todos os  

seguintes ítens poderão ser vacinadas. 

‧Maiores de 12 anos 

‧Pessoas que concluiram de 2ª a 4ª dose da vacinação. 

‧Aqueles que passaram 3 meses desde a última vacinação. 

‧Aqueles que recebem pela primeira vez a vacina contra a 

Cepa Omicron 

 

 

 

 

 

Há vacinação em massa e individual. 

. Vacinação em massa 

Local - Antigo prédio do Tokyo Denryoku (Nishiki Cho 8-15) 

- Hoken Center (Miyahara 12-1) 

Vacina Fabrricação Pfizer / Moderna 

‧Vacinação indivudual 

Local - Em 36 instituições médicas da cidade 

Vacina Fabrricação Pfizer  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere a vacinação o mais rápoido possível Setiver algum problema, consulte 

A infecção está se espalhando rapidamente. Nos feriados de 

final de ano e ano novo, aumenta as oportunidades de 

jantarem juntos, sendo aumenta o risco de propagação da 

infecção. 

Além das medidas básicas de controle de infecção, considere 

a vacinação o mais rápido possível. 

Vacina contra a cepa Omicron 

Quando está inseguro da saúde 

Vacina para bebês e crianças 

Não pode ir fazer compras 

A infecção entre as crianças está aumentando. Há um casos 

de crianças sem doenças subjacentes que são infectadas, 

que se tornam graves e aumentando o úmero de casos de 

mortes. 

As vacinas para lactentes (6 meses a 4 anos) e crianças (5 

anos a 11 anos) , assim como as vacinas para adultos, 

podem esaperar que sejam eficazes na prevenção do 

agravamento da doença. 

"Depois de receber o cupom de vacinação, poderá fazer a 

reserva online ou por telefone." Considere se vacinar o mais 

rápido possível. 

As últimas informações sobre vacinação estão disponíveis no 

site oficial da cidade. 

HP  トップページ>市民の皆さんへ>健康・福祉＞ 

新型コロナウイルス感染症>新型コロナウイルス 

ワクチン接種について 

 

 

 

A vacina do novo corona vírus 
pode ser inoculada junto com a 

vacina contra a influenza. 

Aqueles que estão se recuperando em casa ou está 

preocupado com infecção, se tiver algum problema consulte-

nos. 

Os sintomas se 
agravaram durante 
a recuperação em 

casa 

Preocupação devido a 
doenças crônicas, 

como asma e diabetes 

Soube que foi infectado 

Não pode sair para 
comprar mantimentos 

porque a família toda foi 
infectada 

Quando uma pessoa próxima foi infectada 

Quer saber se faz 
parte das pessoas de 

contato próximo 

Balcão de consultas 

■ ■ Central de consultas de apoito domiciliar  

■    do novo coronavíturs 

☎ 22-1250 8:30～16:00 

（Exceto aos sábados, domingos, feriados,  

29 de dez.(5ª)～3 de jan.(3ª）) 

Local  Prefeitura 1º andar ¨Fukushi Kikaku Ka¨ 

 

■ ■Central de apoio aos pacientes do novo  

■   coronavirus da província de Shizuoka 

☎ 0120-546-199 (atendimento 24horas por dia) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS 
Informações:  ¨KenkoZoshin Ka¨ 

Tem sintomas 
como febre 
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Horário de atendimento: 09:00 às 17:00Poderá haver alterção do hospital de plantão, portanto entre em 

contato antecipadamente.  

 

Data Nome do Hospital (Clínica) Local Telefone 

D 

E 

Z 

E 

M 

B

R 

O 

04 
Oftalmologista Abe 

(Abe Ganka-Iin) 

Fuji-shi 

Yunoki 

(0545) 

61-5810 

11 
Oftalmologista Asaoka 

(Asaoka Ganka-Iin) 

Fuji-shi 

Imaizumi 

(0545) 

52-0745 

18 
Clinica Kato 

(Kato Iin) 

Fuji shi 

Hina 

(0545) 

34-0011 

25 
Oftalmologista Tenjin 

(Tenjin Ganka Iin) 

Fujinomiya Shi 

Wakanomiya Cho 

(0544) 

23-7050 

29 
Clinica Nagano 

(Nagano-Iin) 

Fuji-shi 

Yunoki 

(0545) 

60-7100 

30 
Oftalmologista Nakagawa 

(Nakagawa Ganka) 

Fujinomiya-shi 

Oiwa 

(0544) 

29-6000 

31 
Oftalmologista Abe 

(Abe Ganka-Iin) 

Fuji-shi 

Yunoki 

(0545) 

61-5810 

J 

A 

N 

E 

I 

R 

O 

01 
Oftalmologista Asaoka 

(Asaoka Ganka-Iin) 

Fuji-shi 

Imaizumi 

(0545) 

52-0745 

02 
Clinica Kato 

(Kato Iin) 

Fuji shi 

Hina 

(0545) 

34-0011 

03 
Oftalmologista Tenjin 

(Tenjin Ganka Iin) 

Fujinomiya Shi 

Wakanomiya Cho 

(0544) 

23-7050 

08 
Oftalmologista Komori 

(Komori Ganka Clinic) 

Fuji Shi 

Dembo 

(0545) 

21-0333 

09 
Oftalmologista Nakajima 

(Nakajima Ganka ) 

Fuji-shi 

Iriyamase 

(0545) 

72-0011 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

LISTA DOS OFTALMOLOGISTAS PARA           

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA 

https://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KI9kDnf3VUojIAgX_16Qt.;_ylu=X3oDMTI0YzZmYmc5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzYTEzN2E3ZmRmMWI3YmIwYmI0MWVlNjMzMWY2YWJhZgRncG9zAzQ1NQRpdANiaW5n?.origin=&back=https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p%3DNatal%2Bilustracoes%26_adv_prop%3Dimage%26va%3DNatal%2Bilustracoes%26fr%3Dyfp-t-405%26spos%3D84%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D455&w=640&h=452&imgurl=pixabay.com/static/uploads/photo/2012/11/14/04/16/ball-66046_640.jpg&rurl=http://pixabay.com/pt/bola-ornamento-de-natal-66046/&size=57.0KB&name=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&p=Natal+ilustracoes&oid=3a137a7fdf1b7bb0bb41ee6331f6abaf&fr2=&fr=yfp-t-405&tt=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&b=421&ni=128&no=455&ts=&tab=organic&sigr=11k9gvioe&sigb=14ohpjfp4&sigi=124ha294q&sigt=121onac6d&sign=121onac6d&.crumb=.qbr2hT1kci&fr=yfp-t-405
https://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KI9kDnf3VUojIAgX_16Qt.;_ylu=X3oDMTI0YzZmYmc5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzYTEzN2E3ZmRmMWI3YmIwYmI0MWVlNjMzMWY2YWJhZgRncG9zAzQ1NQRpdANiaW5n?.origin=&back=https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p%3DNatal%2Bilustracoes%26_adv_prop%3Dimage%26va%3DNatal%2Bilustracoes%26fr%3Dyfp-t-405%26spos%3D84%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D455&w=640&h=452&imgurl=pixabay.com/static/uploads/photo/2012/11/14/04/16/ball-66046_640.jpg&rurl=http://pixabay.com/pt/bola-ornamento-de-natal-66046/&size=57.0KB&name=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&p=Natal+ilustracoes&oid=3a137a7fdf1b7bb0bb41ee6331f6abaf&fr2=&fr=yfp-t-405&tt=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&b=421&ni=128&no=455&ts=&tab=organic&sigr=11k9gvioe&sigb=14ohpjfp4&sigi=124ha294q&sigt=121onac6d&sign=121onac6d&.crumb=.qbr2hT1kci&fr=yfp-t-405
https://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KI9kDnf3VUojIAgX_16Qt.;_ylu=X3oDMTI0YzZmYmc5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzYTEzN2E3ZmRmMWI3YmIwYmI0MWVlNjMzMWY2YWJhZgRncG9zAzQ1NQRpdANiaW5n?.origin=&back=https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p%3DNatal%2Bilustracoes%26_adv_prop%3Dimage%26va%3DNatal%2Bilustracoes%26fr%3Dyfp-t-405%26spos%3D84%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D455&w=640&h=452&imgurl=pixabay.com/static/uploads/photo/2012/11/14/04/16/ball-66046_640.jpg&rurl=http://pixabay.com/pt/bola-ornamento-de-natal-66046/&size=57.0KB&name=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&p=Natal+ilustracoes&oid=3a137a7fdf1b7bb0bb41ee6331f6abaf&fr2=&fr=yfp-t-405&tt=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&b=421&ni=128&no=455&ts=&tab=organic&sigr=11k9gvioe&sigb=14ohpjfp4&sigi=124ha294q&sigt=121onac6d&sign=121onac6d&.crumb=.qbr2hT1kci&fr=yfp-t-405
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Horário de atendimento: 09:00 às 24:00  

Poderá haver alterção do hospital de palntão, portanto entre em contato antecipadamente. 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Será enviado no final de janeiro o valor pago do Imposto Nacional de Seguro de Saúde e Prêmios de Seguro 

de Saúde para Idoso e o Prêmio do Seguro de Assistência. 

O valor pago do imposto do Seguro Nacional de Saúde será enviado ao chefe de família, Prêmios de Seguro 

de Saúde para Idoso e o Prêmio do Seguro de Assistência, para o próprio assegurado. Estes deverão ser 

utilizados no ato da Delaração do Imposto de Renda. 

Maiores informações: Shuno Ka¨ ☎ 22-1128 

                                                    

 

  
                             

  

 

 

 

 

 

 

                                                         

Data Clínicas Endereço e Telefone 

 

Dezembro 

04 Hospital Municipal de Fujinomiya 

Fujinomiya Shiritsu Byoin 

Fujinomiya Shi 

Nishiki Cho, 3-1 

273151 

11 Clinica de ginecologia e Obstetrícia Tenjin Fujinomiya Shi 

Wakanomiya Cho, 398 

24-1322 

18 Clinica de Ginecologia e Obstetrícia 

OtabeOtabe San-Fujinka Iin 

Fujnomiya Shi 

Hibarigaoka 166 

23-1182 

25 Bando Ladys Clinic Fujinomiya Shi 

Sugita, 1016-7 

(0544) 

28-5800 

Janeiro 01 Hospital Municipal de Fujinomiya 

Fujinomiya Shiritsu Byoin 

Fujinomiya Shi 

Nishiki Cho, 3-1 

273151 

08 Clinica de Ginecologia e Obstetrícia Tenjin 

Tenjin San-Fujinka Iin 

Fujinomiya Shi 

Wakanomiya Cho,398 

(0544) 

24-1322 

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 18:00 às 8:00 do dia seguinte 

Sábado 13:00 às 8:00 do dia seguinte 

Domingo e Feriado 8:00 às 8:00 do dia seguinte 

【CLINICAS DE GINECOLÓGIA E OBSTETRÍCIA DE EMERGÊNCIA】 

NOTIFICAÇÃO DO VALOR PAGO EXIGIDO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO 

♯8000 

CONSULTA DE 

 EMERGÊNCIA 

SOBRE CRIANÇAS  

EM SHIZUOKA ✿ 

https://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KI9kDnf3VUojIAgX_16Qt.;_ylu=X3oDMTI0YzZmYmc5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzYTEzN2E3ZmRmMWI3YmIwYmI0MWVlNjMzMWY2YWJhZgRncG9zAzQ1NQRpdANiaW5n?.origin=&back=https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p%3DNatal%2Bilustracoes%26_adv_prop%3Dimage%26va%3DNatal%2Bilustracoes%26fr%3Dyfp-t-405%26spos%3D84%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D455&w=640&h=452&imgurl=pixabay.com/static/uploads/photo/2012/11/14/04/16/ball-66046_640.jpg&rurl=http://pixabay.com/pt/bola-ornamento-de-natal-66046/&size=57.0KB&name=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&p=Natal+ilustracoes&oid=3a137a7fdf1b7bb0bb41ee6331f6abaf&fr2=&fr=yfp-t-405&tt=Bola,+Ornamento+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Motivo+De+%3cb%3eNatal%3c/b%3e,+Vermelho&b=421&ni=128&no=455&ts=&tab=organic&sigr=11k9gvioe&sigb=14ohpjfp4&sigi=124ha294q&sigt=121onac6d&sign=121onac6d&.crumb=.qbr2hT1kci&fr=yfp-t-405
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CRUZ VERMELHA 

DATA HORÁRIO LOCAL 

06 e 28de dezembro 9:30h às 12:00h Estacionamento Norte da Prefeitura 

10, 18, 25 e 30 de dezembro  

 

9:30h às 12:00h e  

13:15h às 16:00h  

Shopping Center “AEON” 

Maiores informações:  ¨Hoken Nenkin Ka¨  22-1138  Fax: 28-1351 

                                                                                                                              

 

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

Setor Médico Dias de atendimento Horário de atendimento 

Clínico Geral, 

Pediatria e 

Cirurgia 

Dia de semana das 19:00 às 8:00 do dia seguinte 

Sábado e Domingo Sábado das 14:00 às 8:00 de 2a feira) 

Feriados, final de ano e início do ano das 8:00 às 8:00 do dia seguinte 

Dentista Domingos, feriados, final e início do ano das 9 :00 às 17:00 

＊ Pode-se solicitar a ambulância em caso grave. Levar a carteirinha do Seguro de Saúde , sem falta . 

                                                                                        

 

 

  

 

 

 

Quando a criança adoecer repentinamente É possível que seja maus tratos... 

Se suspeitar, ligue 

Quando 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 

Dom. e feriado... 8:00～8:00 do dia seguinte 

⚫ Emergência ou caso grave ligue「119」 

- Central de Consultoria infantil ¨ Jido 

Sodanjo¨ ☎ 189 Em todo território nacional 

- Será transferido para o Centro de 

Consultoria Infantil mais próximo) 

Horário  24 horas – 

Informações  Kodomo Miraika Katei Jidou 

Soudan Gakari  ☎ 22-1230 

Horário 2ª a 6ª feira.............8:30 às 17:15 

Consulte sobre qualquer coisa, como 

bullying,recusa escolar, estilo de 

vida e emprego. 

Informações : 

-Apoio às crianças e jovens 

 ☎ 22-0064 

9:00 às 16:30 

-Bullying ¨Ijime 110 ban ¨ ☎ 22-1252 

Consulta por e.mail  

e-sodan@city.fujinomiya.lg.jp 

Horário  9:00～16:30 

2ª quarta-feira do mês- Até às 20:00h 

                                                                                                     

      DOAÇÃO  DE  SANGUE  PELA  CRUZ  VERMELHA  

      【CENTRO  MÉDICO DE  EMERGÊNCIA】 

      【CRIANÇA ❤ CUIDADOS】 

✿ 

https://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KI9kPd51NWdSEAx2f16Qt.;_ylu=X3oDMTIycDRva3ZmBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2MGQ0YjAwYTIwYmVjODdiZTk1ZjFkZTlmYzk4ZTgwZgRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://br.images.search.yahoo.com/search/images?p%3DPronto%2BSocorro%26vm%3Dr%26fr%3Dyfp-t-303-s%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=394&h=395&imgurl=www.tudouberaba.com.br/wp-content/themes/tura/txtcats/saude/img/placa-pronto-socorro.jpg&rurl=http://www.tudouberaba.com.br/saude/pronto-socorro&size=21.3KB&name=%3cb%3ePronto-socorro%3c/b%3e+em+Uberaba+|+TUDO+UBERABA&p=Pronto+Socorro&oid=60d4b00a20bec87be95f1de9fc98e80f&fr2=&fr=yfp-t-303-s&tt=%3cb%3ePronto-socorro%3c/b%3e+em+Uberaba+|+TUDO+UBERABA&b=0&ni=112&no=2&ts=&vm=r&tab=organic&sigr=11i2gmsu7&sigb=136b5qk86&sigi=12ogud747&sigt=11fhemkdg&sign=11fhemkdg&.crumb=.qbr2hT1kci&fr=yfp-t-303-s
https://br.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLdCjgKqlTA3IAHoT16Qt.;_ylu=X3oDMTIyNTJ1anRxBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4Njk4YTkxMTY2ZGIyYzVlMWFlNjZhOTdkZmQzYTJiYQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?back=http://br.images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop%3Dimage%26va%3Dsos%26fr%3Dyfp-t-405%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=1569&h=872&imgurl=www.indievisionmusic.com/wp-content/uploads/2012/03/SoS_logo_nowords.png&rurl=http://www.malkevnia.com/94.php?q%3Dsos-tartarugas%26page%3D3&size=109.3KB&name=%3cb%3eSOS+%3c/b%3eTARTARUGAS+-+Page+3&p=sos&oid=8698a91166db2c5e1ae66a97dfd3a2ba&fr2=&fr=yfp-t-405&tt=%3cb%3eSOS+%3c/b%3eTARTARUGAS+-+Page+3&b=0&ni=96&no=2&ts=&tab=organic&sigr=11nsi7k4o&sigb=134oe6fc5&sigi=128487b0h&sigt=10uu9kpg5&sign=10uu9kpg5&.crumb=.qbr2hT1kci&fr=yfp-t-405
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【INFORMAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SUBSÍDIOS E SUBSÍDIOS 

PARA DESPESAS MÉDICAS】 

 

1. Subsídio para despesas médicas 

[Deficiente físico] 

Você pode receber tratamento médico em uma instituição médica designada com um copagamento de 10%. 

18 anos ou mais (medicina de reabilitação) 

Para pessoas com um certificado de deficiência física 

Menores de 18 anos (medicina nutritiva) 

Para aqueles que se enquadram em ➀ ou ➁e espera-se que o tratamento tenham efeitos 

① Pessoas com atestado de deficiência física 

➁ Pessoa com doença, caso não seja tratada, terá deficiência do mesmo nível de incapacidade da pessoa ➀ 

 

[Pessoas com deficiência mental] 

Cuidados médicos de apoio à independência (visitas em hospitais psiquiátricos) 

Poderá receber tratamento médico em uma instituição médica designada a um custo de 10%. 

Para pessoas com doença mental que necessitam de tratamento ambulatorial contínuo 

Subsídio para despesas médicas de hospitalização 

Vamos subsidiar metade do auto-pagamento das despesas médicas. 

Para famílias de pessoas que estão internadas há mais de 3 meses por transtornos mentais e precisam ser 

internadas continuamente. 

Outros É necessário Um atestado ou certificado médico para o aplicativo. 

 

2. Subsídios para pessoas com deficiência 

Subsídio especial de invalidez 

Para pessoas com 20 anos ou mais de com deficiências graves e que sempre precisam de cuidados especiais em 

suas vidas diárias 

Subsídio de bem-estar de criança deficiente 

Para pessoas com menos de 20 anos que tem uma deficiência grave e que sempre precisa de cuidados de 

enfermagem em sua vida diária 

Subsídio Especial para Criação de Filhos 

Para pessoas com deficiência física ou mental grave ou moderada e que cuide ou crie em casa uma pessoa com 

menores de 20 anos 

Outros Para os procedimentos são necessários,entre em contato com antecedência . 

Informações ¨Shougai Ryoiku Shien Ka¨ ☎ 22-1145 22-1251 

  ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp 

                                                                                                               

mailto:ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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【SUBSÍDIO PARA DESPESAS DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PEDIÁTRICO DE 

USO DA VIDA DIÁRIA PARA DOENÇAS CRÔNICAS】 

 

Subsidiamos o custo da compra de necessidades diárias, como aspiradores elétricos de escarro, 

cremes de proteção UV, nebulizadores e cadeiras de rodas. 

Público alvo Pessoas que possuem um Certificado de Beneficiário de Cuidados Médicos de Doenças 

Crônicas Pediátricas e foram diagnosticadas como aptas a receber atendimento domiciliar 

(pessoas que receberam outros subsídios para custos de compra não são permitidas) 

Solicitação no balcão 

Outros O valor do pago pelo paciente, mudará dependendo da sua renda familiar. 

Informações ¨Kodomo Mirai Ka¨  ☎ 22-1146 

                                                                                                

 

 
Aulas de japonês para os estrangeiros 

Duração 10 de janeiro ~ 14 de março     (todas às 3as-feiras)  

Horário 19:00h ~ 20:30h 

Local Ekimae Koryu Center- Kirara 

Vagas 10 pessoas  

Taxa ¥3.000 

Inscições Abertas 

FAIR (Associação de Intercâmbio Cultural de Fujinomiya) 

Público Alvo  Estrangeiros que desejam aprender o idioma Japonês 

 

Obs.: Para as aulas de inglês, deverão se associados do FAIR, pagando uma taxa anual de 2.000 ienes. 

Maiores informações: FAIR (Associação de Intercâmbio Cultural de Fujinomiya) 

Ekimae Koryu Center (Kirara) , 22-8111  /  Fax: 22-8112 

                                                                                                           

AOS ESTRANGEIROS  
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Tipos de consultas Horário Data 

Para Estrangeiros  

8:30h às 17:00h 

2ª  ~  6ª  (exceto nos feriados) 

(Recepção até às  16:30h) Geral 

Defesa ao Consumidor 9:00h às 16:00h 2ª  ~  6ª  (exceto nos feriados) 

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

Advogado A partir das 13:30h  07, 14, 21 e 28 de dezembro  

Pensão 10:00h às 15:00h 22 de dezembro 

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

                             Consuoltoria para Estrangeiros  22-1246 

 

                                                                                                                                                                                 

   

 

Data de vencimento                  Impostos a pagar 

05 de dezembro - Imposto do seguro de saúde ¨Kokumin Kenko Hoken Zei¨ 

28 de dezembro 
- Imposto do Seguro de Assistência Social ¨Kaigo Hoken Ryou¨ 

- Taxa de consumo de água e esgoto 

 

 

04 de janeiro 

- Imposto sobre bens imóveis ¨Kotei-Shisan-zei¨ 

- Imposto de Seguro de Saúde ¨Kokumin Kenko Hoken Zei¨  

- Imposto do seguro de saúde para Idosos ¨Koki-Koreisha Iryou Hoken-ryou ¨ 

- Imposto de Seguro de Assistência Social ¨Kaigo Hoken Ryou¨ 

- Mensalidade da creche ( Dezembro) 

- Aluguel e estacionamento dos apartamentos municipais (Dezembro) 

                                                                                              

【TAXAS E IMPOSTOS】 

 

 

【HORÁRIO DE CONSULTAS】 
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Instituição            Data  

Dezembro de 2022 Janeiro de 2023 

26 

   (2ª) 

27 

(3ª) 

28 

(4ª) 

29 

(5ª) 

30 

(6ª) 

31 

(Sáb.) 

01 

(Dom.) 

02 

(2ª) 

03 

(3ª) 

04 

(4ª) 

Atendimento na Prefeitura Normal Feriado Normal 

Coleta de lixo ( somente lixos 

incineraveis) 

Normal 
Somente incinerável Feriado 

Normal 

Recepção no  

Centro de limpeza  

Lixos doésticos Normal Feriado Normal 

Lixos comerciais 
Normal 

Somente empresas 

autorizadas 

Somente 

empresas 

autorizadas 

8:30~12:00 

Feriado Normal 

Coleta de fossas Normal Feriado 

Centro de incineração Normal Fechado Normal 

Ambulatório Hospital municipal Normal Feriado Normal 

Hoken Center Normal Feriado Normal 

Pronto Socorro     
19:00~8:00 do dia seguinte 

Clinico Geral‧Pediatria‧Cirurgia das 20:00~8:00 do dia seguinte 
Somente Clinico Geral, 

Pediatria, Cirurgia 

19:00h~8:00h   do dia 

seguinte Odontologia  9:00 ~ 17:00 (Recepção até 16:30h) 

Sogo Fukushi Kaikan Feriado Normal Feriado Normal 

Centros comunitários Feriado Normal Feriado Normal 

Eki Mae Koryu Center -Kirara Normal ~17:00 Feriado Normal 

Ofuji Koryu Center Feriado Normal ~17:00 Feriado Normal 

Centro cultural Normal ~17:00 Feriado 

Ginásio de Esportes 

Shibakawa B&G Kanyo Center 
Normal Feriado 

Campo de Esportes de Togami Normal Feriado Normal 

Termas de Anmo-no-yu Feriado Normal Feriado 

Miya 

Bus 

Rota Central  Normal Feriado Normal 

Rota Sudeste e norte Normal Feriado Normal 

Linha Shibatomi, Inako, 

Koyodai , Hiekubo 
Normal Feriado Normal 

Miya Taku Normal Feriado Normal 

 

※1  Durante o feriado, poderá apresentar os seguintes requerimentos p / o vigia de plantão da Prefeitura. 

 Registro de nascimento 

 Registro de casamento 

 Registro de óbito e requerer a autorização de cremação 

Poderá avisar ao vigia da prefeitura nos seguintes casos: 

 Interrupção, vazamento de água  e ruptura de encanamentos.  

 

 

Maiores informações: Prefeitura Municipal (Fujinomiya-Shiyakusho), 22-1111 

                                                   

【 HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS INSTITUIÇÕES      

PÙBLICAS DURANTE FERIADO DE ANO NOVO】 
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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 ☓ 

Datas 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 9:00 às 16:00 

Quarta-feira Não é possível emitir documentos 

 

                                                  

Horário atendimento aos domingos  

(1º domingo do mês) 

Horário 

04 de dezembro e 

08 de janeiro 

8:30 ~ 17:00 

Atendimento noturno Todas as quartas-feiras 

Até às 19:00 

【ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOTURNO E AOS DOMINGOS】

✿ 
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Cubra os canos de água na superfície com um material isolante de 

calor,como isopor, para evitar que congelem e sejam danificados . 

No caso improvável de vazamentos de água devido a danos, feche a 

válvula de corte de água e entre em contato com uma oficina de 

construção designada pela cidade. 

Entre em contato conosco para reparo. 

Os custos são de responsabilidade do usuário ou proprietário 

 

Informações: ¨Suido Gyomu Ka ¨  22-1158  

                                                   

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA O 

CONGELAMENTO DOS CANOS 

HIDRÁULICOS】 

RECICLAGEM DE LIXOS  

【Informações】 
Setor de Meio Ambiente: 

Objetivo mensal por pessoa 

Reduzir a quantidade de lixos 
correspondente a 1 maçã 

[ Distribuindo 

informações de lixos ] 

 

Data:  12/28～1/4  

Informações:  Setor de Meio Ambiente 

                 22-113722-1111 

 FERIADO DA COLETA DEDEJETOS E 

IIMPEZA DE TANQUE SÉPTICOS 

Coleta de Lixos 

Data:  1/1～1/3 

Informações: Setor de Meio Ambiente  22-1137 

Recepção de lixos no Centro de Limpeza 

Data:  12/31～1/3 

Informações: Centro Municipal de Limpeza  58-2667 

 FERIADO DA COLETA DE LIXOS E  

RECEPÇÃO DE LIXOS NO CENTRO DE LIMPEZA  

 

                    

 

No final do ano, é grande a quantidade de lixo doméstico trazida no Centro de Limpeza provocando logo 

tempo de espera devido ao congestionamento e com possibilidade acidente.  

Evite ao máximo trazer lixo no final do ano. 

Informações: Centro Municipal de Limpeza  58-2667 

HPHPトップページ>市民の皆さんへ>ごみ・環境>ごみの出し方・カレンダー> 

清掃センターへごみを搬入される皆様へ 

FERIADO DA RECEPÇÃO DE LIXOS DOMÉSTICOS  
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  【SE ENCONTRAR DANOS E ANORMALIDADES DA 

ESTRADA DA CIDADE, COMUNIQUE】 

Para que possa utilizar as estradas com tranquilidade, a cidade conserta buracos e depressões nas estradas , 

inspeciona e repara danos em sarjetas e tampas de valas. 

A superfície da estrada é facilmente danificada pela chuva forte ou longa, portanto, se encontrar algum buraco 

na estrada, informe-nos. 

Também poderá comunicar através do LINE oficial da cidade ¨Kurashi¨ na página ¨Shimin Report¨. 

Informações : ¨Doro Ka¨ ☎ 22-1240 

  ※ Sábados・Domingos・Feriados・Horário fora do expediente , Ligue na portaria de plantão ☎ 22-1111 

                                                                                                           

  【 ATENDIEMNTO À NOITE E NOS FERIADOS PARA 

SOLICITAR O CARTÃO MY NUMBER】 

Montamos um local especial onde poderá realizar procedimentos solicitação, recepção do cartão do My Number, 

bem como cadastro da senha ( desbloqueiro ) e outros. 

Haverá suporte para auxiliar nos procedimentos necessários, como tirar uma foto do seu rosto. 

 

 

 

 

Horário 

 

Sala 

especial 

 

Dias de 

semana 

8：30～19:00. 

 

Sábados 

domingos e 

feriados 

8：30～17：00. 

Dezembro - 03(sáb)・04(dom)・10(sáb)・11(dom)・17(sáb)・

24(sáb)・25(dom) . 

Janeiro - 07（sáb）・08（dom）・09（2ª feriado）.      

Suporte 

para a 

solicitação 

l  

10:00～16:00 

Local Prefeitura,  7º andar (refeitório) . 

Levar Entre em contaro para saber os ítens necessários. 

Informações ¨Shimin Ka¨  ☎ 22-1134. 
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 Inscrição para o apartamento municipal do ¨Mano Jutaku Bloco D¨, para ingresso em abril de 2023. 

Divulgação das vagas A partir de16 de janeiro 

Data da mudança 1º de Abril 

Período de inscrição 16 a 20 de janeiro  

※ É opbrigatório a presença no dia do sorteio (poderá ser representante). 

 Maiores Informações: Setor de Administração dos apartamentos Municipais  22-1163 

 

HP  トップページ＞市民の皆さんへ＞住まい・ペット・動物＞ 

住まい＞市営住宅入居者募集案内 

 

 

 

                                                   

  

 

 

 

 

【 CERTIFICADOS PODEM SER OBTIDOS EM LOJAS DE 

CONVENIÊNCIA】 

 

Poderá obter o Atestado de Residência e Certificado de Registro de Carimbo em lojas de conveniência em 

todo o país que tenham copiadoras multifuncionais. Para isso é necessário para obter o cartão do My 

Number. 

Data  6:30～23:00(土・日・祝日を含む) 

Taxa Se for obter nas lojas de conveniências , a partir do dia 4 de janeiro às 6:30h 

A taxa para cada certificado que custa 300 ienes, será 200 ienes.  

Informações ¨Shimin Ka¨ ☎ 22-1133 

HP 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 

 

                                                                                                                             

INSCRIÇÕES PARA OS APARTAMENTOS MUNICIPAIS 
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Informações:  Centro de Atencimento ao Consumidor  ☎ 22-1132 

               kurashi@city.fujinomiya.lg.jp 

               HP トップページ＞市民の皆さんへ＞ごみ・ 

                  環境＞不用品リサイクルバンク 

 VIDA DO CONSUMIDOR 

Informações: ¨Shohi Seikatsu Center¨    22-1197 

BANCO DE RECICLAGEM DE PRODUTOS USADO 

A centro de Atendimento ao Consumidor têm bancos de reciclagem de itens que não estão usando, 

onde poderá doar ou receber gratuitamente itens para a vida diária, como eletrodomésticos e móveis. 

 Para utilizar o banco de reciclagem, é necessário fazer um cadastro prévio. 

 

【Exemplo】 

Eletrodomésticos 

Uniformes e agasalhos 

Futom 

Móveis 

【Observação】 

 Não aceitamos vestuário, itens que requerem reparos, alimentos, cosméticos, metais preciosos, 

livros, automóveis, motocicletas , aquecedores de querosene, aparelhos a gás, etc. 

Inscrição Por telefone, e-mail ou na Centro de Atendimento ao Consumidor do 1º andar da prefeitura. 

Informe:  (1) O que deseja dar ou receber (2) Endereço (3) Nome (4) Telefone (5) Preço solicitado 

(somente para quem deseja transferir) . 

 
Fluxo após o registro 

・Os itens registrados serão publicados no site oficial da cidade. 

・A Central de Atendimento ao Consumidor apresentará pessoas que correspondem aos seus 

desejos. 

・A pessoa que deseja transferir e a pessoa que deseja receber devem negociar diretamente e 

informar o resultado ao Centro de Atendimento ao Consumidor. 
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【POPULAÇÃO DA CIDADE DE FUJINOMIYA EM 01 DE  NOVEMBRO DE 2022】 

 

Masculino Feminino Total Famílias 

64.336 ( -33) 65.216 (- 37) 129.552 (-70) 58.322 (+14) 

 

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

 

 

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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