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● AVISO DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19
Aviso da terceira dose
Passado seis meses a contar do mês após tomar a segunda dose, será enviado o cupom de vacinação de
terceira dose em sequência. Chegando o envelope de cor azul, verifique o conteúdo e agenda o dia e hora de
vacinação.
Após tomar a segunda dose e por algum motivo não chegar o cupom de vacinação, poderá adquirir
(requerimento de expedição de cupom de vacinação, para a terceira dose) por meio de download da
homepage da Prefeitura, e solicite via correio.
Cronograma de envio de cupom de terceira dose ( por ordem a contar de quem tomou vacina primeiro )
Mês de segunda dose aplicada
Data de envio de cupom de vacinação
Agosto
28 de fevereiro
1 ~ 15 de setembro
15 de março
16 ~ 30 de setembro
31 de março
☆ Após a vacinação de segunda dose, com o tempo, começa abaixar o efeito. Com a aplicação da terceira
dose, volta a aumentar a eficácia.
☆ Com a vacinação da terceira dose, auxilia evitar a agravar. Mesmo que o tipo de vacina foi diferente da
primeira e da segunda dose aplicada, a sua eficácia é suficiente.

Vacinação Coletiva ( vacinação em local organizado pela cidade de Fukuyama )
Moderna
O local, estabelecimento para obter a terceira dose da vacina, poderá verificar na homepage da cidade.
A forma de agendar, verifique no cupom de vacinação.
Homepage da cidade
QR

Vacinação Individual ( vacinação em hospital, clínica e etc. )
Pfizer ou Moderna
Para agendar, v. A homepage da cidade ou site exclusivo do país ( Korona wakuchin navi ).
( Korona wakuchin navi )
QR

Vacinação em larga escala ( vacinação em local organizado pela Província de Hiroshima )
Moderna
A Província de Hiroshima já está aceitando pedido de agendamento. Mais detalhes, averigue o homepage da
cidade.
Período: até 16 de abril.
Local: Hiroshima Kenritsu Fukuyama Sangyou Kouryu Kan ( Big Rose )
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● AVISO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS ( 5 ~ 11 anos )
Este mês haverá vacinação para crianças de 5 ~ 11 anos. Ao ser determinada a data de início, à pessoa
elegível, será enviado um envelope de cor laranja contendo o cupom de vacinação. A aplicação da vacina será
exigido o consentimento e presença da pessoa tutora. Aos interessados, quando chegar o cupom de
vacinação, marque o local, dia e hora e receba a inoculação da vacina.
1. Agendamento ( vacina da Pfizer para crianças )
Atendimento de vacinação infantil em hospitais, clínicas e etc., logo que for decidido, informaremos na
homepage da cidade, SNS oficial e em outros. Faça o agendamento da primeira e segunda dose da vacina,
deixando um intervalo de 3 semanas entre elas.
Sobre a vacinação do novo Coronavírus

QR

LINE

QR

2. Aplicação da vacina

※ Gratuito

No dia levar os seguintes:
-

cupom para vacina / comprovante de vacina preventiva aplicada ( quando for tomar a segunda dose )
formulário de exame médico preliminar ( preenchido )
documento de identificação pessoal ( como o apólice do Seguro de Saúde e etc. )
caderneta de Registro de Saúde Materno-Infantil ( Boshi Techou )
caderneta de medicamentos ( se possuir )
Atenção:

-

venha com uma roupa fácil de expor o ombro.
não poderá tomar vacina em caso de ter febre acima de 37.5°C e outros, e que não se encontra bem de
saúde.
trazer o cupom para vacina e o comprovante de vacina preventiva aplicada sem separar.

-

IMPORTANTE!
-

a vacinação não é obrigatória e será procedida somente com o consentimento.

-

têm pessoas que não podem tomar vacina por vários motivos. Em absoluto não poderá : - falar mal, de
judiar, de maltratar alguém ao seu redor que tomou ou não tomou a vacina.
Call Center:
País: 0120-761-770 ( 9:00 ~ 21:00, incluindo sábados, domingos e feriados )
Província: 082-513-2847 ( 24 horas, incluso sábados, domingos e feriados )
Deficiente de audio/visual : Fax: 082-211-3006

● PODE-SE TER CONSULTA ATRAVÉS DA ON LINE DE FACEBOOK
É o balcão de atendimento aos estrangeiros da cidade de Fukuyama. Tenha consulta sem hesitar quando se encontrar
em dificuldades no dia-a-dia, em caso de alguma dúvida ou se estiver gripado(a) / enfermo(a).
Como consultar:
1. Acesse Facebook ( Fukuyamashi gaikokujin soudan madoguchi ), (@fukuyama.city.multilingual.consultations)
2. Acesse Facebook ( on line soudan kibou ) e envie mensagem
※ antes de enviar mensagem, impreterivelmente, v. Como usar.
※ dependendo, haverá demora do retorno da mensagem .
※ o retorno da mensagem será em dias úteis ( de segunda-feira à sexta-feira ), das 8:30 às 17:15.
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※ não haverá retorno de mensagem em horário fechado da Prefeitura ( após 17:15 ), e também em dias não úteis,
feriados e fim e início de ano.
3. Retornaremos após ser conferida por uma consultante.
QR

● ATENDIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA REQUERIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE
RESIDÊNCIA E OUTROS NOS SÁBADOS E DOMINGOS !
Período: 26 (sábado), 27 (domingo) de março e 2 (sábado) e 3 (domingo) de abril, das 8:30 ~ 17:15.
1. Notificação de Mudança de Residência; Registro de carimbo pessoal.
2. Requerimento do Atestado de Residência, do Carimbo pessoal.
3. Notificação de uso/suspensão de água e esgoto.
※ Não haverá expedição de Cartão de Pessoa Física (=My Number Card). O mesmo para requerer comprovante de
impostos.
Contato: ítem 1. e 2. Shimin Ka (084-928-1057); Shimin Saabisu Ka de Matsunaga (084-930-0401), Hokubu
(084-976-8801), Tobu (084-940-2570) e de Kannabe (084-962-5010). Ítem 3. Fukuyama Jougesuidou Ryoukin
Center (084-928-1514)

● SUBSÍDIO PARCIAL ESCOLAR
É um subsídio à família com aluno(a) que irá ingressar (matrícula) no primário ou ginásio de escola pública e que se encontra
em condições monetárias precárias, para despesas como de merenda, excursão escolar e outras. Para quem já se encontra
recebendo essa ajuda financeira, para ter continuidade, todo ano é preciso entrar com o pedido; não é procedido
automaticamente. Entregue o formulário de solicitação devidamente preenchido à escola que se encontra matriculado. Para
os novos alunos, requisite depois da Cerimônia de Ingresso.

Contato: nas devidas Escolas e Setor da Prefeitura Gakuji Ka (084-928-1169)
● ESTÃOABERTAS INSCRIÇÕES PARA 1. BOLSAESCOLAPELAPREFEITURADE FUKUYAMA
2. BOLSA ESCOLA (SEISHI SHOOGAKUKIN)
Empréstimo monetário à quem se encontra em condições financeiras precárias.
Quem tem direito:
1. À quem irá frequentar ou quem já frequenta a Universidade / Ensino Superior de Curto Tempo / Colégio de nível
superior.
2. À quem irá frequentar ou quem já frequenta o Colégio / Colégio técnico.
Valor da bolsa escola / mês:
Universidade, Ensino Superior de Curto Tempo.....

pública :
particular:

40.000 ienes
60.000 ienes

* Despesa de matrícula: no máximo 500.000 ienes
Colégio Comum / Técnico.....

público: 10.000 ienes

particular:

20.000 ienes

Vaga: para cada, aproximadamente 20 alunos.
※ A folha de requerimento pode-se adquirir em Gakuji Ka; Shimin Saabisu Ka de Matsunaga, Tobu, Hokubu e de
Kannabe; Subprefeitura de Shin Ichi, Numakuma e de Utsumi.
Informações e requerimento: de 15 (terça-feira) de março a 15 (sexta-feira) de abril. Apresente a folha de requerimento ao
Gakuji Ka (084-928-1169)
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● AVISO SOBRE O SEGURO NACIONAL DE SAÚDE
1. À quem chegou o formulário de declaração de imposto do Seguro, impreterivelmente, deverá apresentar.
Também, não poderá deixar de apresentar, pessoa sem salário, ou que está recebendo seguro da pessoa
falecida e etc., como isento de imposto sob salário. Não há necessidade de apresentar se você já declarou taxa
de rendimento e de residencial.
Se não declarar, dificultará no cálculo de imposto do Seguro, e poderá resultar acima do valor que deveria
realmente ser. Consequentemente, pelos altos custos de tratamento médico e hospitalares, o valor a ser pago
poderá abaixar.
2. Pelo impacto do COVID-19, o requerimento de redução do imposto do Seguro Nacional de Saúde será até
31 de março (quinta-feira). Às pessoas que tiveram o salário reduzido, e que com a solicitação, o valor do
seguro Nacional de Saúde poderá ser deduzido. À pessoa interessada, comunique-nos para podermos
enviar o formulário de requisição.

☆ Em caso de não estar em dia com os tributos, sem ser em decorrência de uma catástrofe, exige-se a
devolução do apólice e no lugar, poderá ser expedido um certificado de direito. Neste caso, a pessoa deverá
arcar com todas as despesas médicas. Dependendo, haverá confisco de bens.
Se você se encontra em situações financeiras difíceis, antes de deixar em dia com os pagamentos, venha nos
consultar.
Informações: Hoken Nenkin Ka (Shikaku FuKa Tantou 084-928-1055)
Nouzei Tantou (084-928-1056)

● CUPOM GRATUITO PARA EXAME PREVENTIVO CONTRA O CÂNCER UTERINO E DAS MAMAS

~ DATA DE VALIDADE: ATÉ 31 (QUINTA-FEIRA) DE MARÇO ~
À pessoa elegida, foi enviado o cupom gratuito em julho do ano anterior.
Esse cupom gratuito tem validade para até 31 de março (quinta-feira). Portanto, procure utilizar
sem demora.
Em caso de ter feito esses exames pela Prefeitura antes de chegar os cupons e ter pago todas as
despesas, solicitando, poderá ter restituição dos custos desses exames médicos. À pessoa
aplicada, requisite o pedido de restituição com o formulário próprio anexo aos cupons e papéis
relacionados como recibos e etc. Não inclui exames médicos cobertos pelo seguro, de checkup e
outros. Leve em prioridade em caso de ter consulta médica pela empresa em que se encontra
trabalhando.
Tem direito:
do sexo feminino, possui registro de residência e que coincida com a data do nascimento abaixo
- exame preventivo contra o câncer uterino
de 2 de abril de 2000 ~ 1 de abril de 2001
- exame preventivo contra o câncer das mamas
de 2 de abril de 1980 ~ 1 de abril de 1981
Informações: Kenkou Suishin Ka
084-928-3421

● VACINA PREVENTIVA CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA ( Aplicação anual periódica )
Idade:

Primeira dose: 1 ano
Segunda dose : durante 1 ano antes de ingressar no Primário ( 5 ~ 6 anos de idade)

Não esquecer de levar a Caderneta de Saúde Materno Infantil (Boshi Techoo) à Instituição médica.
Despesa gratuita. Segundo a regra, a criança deverá estar acompanhada do (a) tutor (a).
* A Vacina Preventiva de aplicação periódica da segunda dose, pode-se tomar até 31 (quinta-feira) de
março.
Informações: Hoken Yoboo Ka
084-928-1127

4

O INFORMATIVO / MARÇO

● ALTERAÇÃO DE NOME, SUCATA DE MOTOCICLETA E CARRO DE BAIXA
CILINDRADA ATÉ 1 DE ABRIL !!!

O imposto de auto baixa cilindrada é o imposto que incide sobre a pessoa portadora de carro de baixa
cilindrada / motocicleta em 1 de abril.
Para quem já não tem motocicleta /carro de baixa cilindrada e que ainda não foi encaminhado para sucata
/ transferência de nome, deverá requerer até 1 (sexta-feira) de abril.
Informações:
Para sucata, transferência de nome e outros:
- Bicicicleta motorizada / Auto de pequeno porte especial
※ Vir munido de carimbo pessoal do proprietário do carro, placa e de um documento de identificação da pessoa
requerente.
→ Prefeitura de Fukuyama : Zeisei Ka 084-928-1152
- Automóvel de baixa cilindrada (3 rodas / 4 rodas)→ Kei Jidoosha Kensa Kyoukai Fukuyama Shisho (050-3816-3081)
- De baixa cilindrada: 2 rodas (126 ~ 250 cc)
Auto de 2 rodas (251 cc ~ )
→ Hiroshima Unyu Shikyoku Fukuyama Jidousha Kensa Touroku Jimusho (050-5540-2069)
Taxa de automóvel de baixa cilindrada : Fukuyama Shiyakusho Shimin Zei Ka 084-928-1019

● LOCAL DE EXAME GRATUITO DE PCR
■ Ponto provisório frente à Estação de Fukuyama
Dia e horário: todos os dias, das 7:00 ~ 15:00
Local: lado Sul de Fukuyama, do lado sul do estacionamento pago para bicicleta .
■ Fukuyama PCR Center
Local: estacionamento do antigo Fukuyama Kou Ferry Terminal
Reserva: - por telefone (050-1741-6373) das 10:00 ~ 16:00
- por Internet (atend. 24 horas)
QR code

Exame: para residente ou para quem se encontra trabalhando na Província, sem apresentar sintomas.
Informações: Fukushi Soumu Ka
084-928-1216

● CONSULTA ADMINISTRATIVA POR DESPACHANTE ADMINISTRATIVO
Dia e horário: 18 (sexta-feira) de março, das 13:00 ~ 16:00 h
Lugar: sala de consulta da Prefeitura de Fukuyama, primeiro andar; Subprefeitura de Matsunaga,
Hokubu, Tobu, Kannabe, Ashida, Shin ichi e Numakuma; Kamo Fukushi Kaikan; Tomo Kouminkan;
Utsumi shimin Kouryu Center.
Conteúdo: queixas de administração geral; consultas de opiniões, solicitações e outros.
Informações: Shimin Seikatsu Ka
084-928-1050
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● Sobre os Hospitais e Clínicas abertas aos feriados.

A partir do mês de maio passou a ser pelo QR Code.

CONSULTA CIVIL DO MÊS DE MARÇO (Gratuito) Informações: Shimin Seikatsu Ka (084-928-1125)
JURÍDICAS
(não aceita-se consulta de casos
em processo e ação judicial)

Dia 2, 9, 16, 23 de março das 9:00 às 12:00h na Prefeitura de Fukuyama
com hora marcada para 18 pessoas.
O pedido de reserva é feito 2 semanas antes, na quinta-feira, a partir
das 8:30h. (Tel 084-928-1188)
Dia 16, das 9:20 às 12:00h na Subprefeitura de Hokubu (084-976-8800)
e Subprefeitura de Toubu (084-940-2571)
Consulta para 8 pessoas, respeitando a ordem de chegada e
“Venha acompanhado de um imtérprete”. O pedido de reserva é feito
2 semanas antes, na quinta-feira, a partir das 8:30h.

Consulta sobre AIDS e SÍFILIS / Exame.

É uma infecção viral altamente contagiosa que pode se transmitido por contato íntimo.
A cada dia aumenta o número de pessoas contagiadas de ambos sexos. É de sua importância detectar
ainda no primeiro estágio e ter tratamento o quanto antes.
Dias e horários do mês de março : dia 2 (qua) das 9:00 às 11:00, dia 17 (qui) das 17:40 às 20:30,
dia 23 (qua) das 13:30 às 16:00.
Local: Fukuyama Sukoyaka Center. O teste é gratuito e você pode fazê-los sem se identificar.
Informações; Hoken Yobou Ka 084-928-1127 * Somente com horário marcado.

LOCAIS DE APOIO AOS ESTRANGEIROS SODAN CORNER DA PREFEITURA DE FUKUYAMA
Em Matsunaga: de segundas às sextas-feiras. Linha direta : 084-930-0780
Das 9:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h em português
Das 10:15 às 13:00h e das 14:00 às 17:15h em inglês
*O atendimento das consultas dá-se preferência para pessoas que comparecerem diretamente
à Prefeitura. Portanto, poderá ocorrer de não poder atender por telefone.
SHOKUGYO ANTEISHO (HELLO WORK) Agência de Emprego (pelo Ministério do Trabalho):
“Seção de Assistências de Emprego para os Estrangeiros”: ofertas de emprego e atendimento sobre
problemas trabalhistas com Intérprete (português, espanhol e inglês).
Todas as segundas, quartas e sextas-feiras das 10:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h.
Local: Higashi Sakura Machi, 3-12 (ao lado da Prefeitura de Fukuyama)
Tel: 084-942-0074
PEDIATRIA:ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DURANTE A NOITE
Local: Clínica pediatria de emergência durante a noite (Miyoshi-Cho Minami TEL:084-922-4999)
Aberto: Todos os dias, das 19:00 às 23:00 horas.
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