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● AVISO SOBRE VACINAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS
Vacinação da terceira dose:
A vacina preventiva correlaciona a evitar gravidade e etc. Quando chegar um envelope de cor azul,
verifique o conteúdo e faça a reserva para se vacinar. Para novas pessoas alvo de idade de 12~17 anos,
a terceira dose da Pfizer, própria para 12 ~17 anos, reserve a vacinação individual ou em grupo.
Em caso de não chegar à quem mudou para esta cidade e já teve a segunda dose, baixe o formulário
através do homepage da Prefeitura : SESSHU KEN HAKKOU SHINSEISHO (3 KAI ME YOU)
QUADRO DE ENVIO DO CUPOM DE VACINAÇÃO DA TERCEIRA DOSE
(POR SEQUÊNCIA APÓS RECEBER A SEGUNDA DOSE)
Mês de Vacinação da Segunda Dose
Período de Envio do Cupom de Vacinação
16 a 31 de outubro
2 de maio
1 a 15 de novembro
16 de maio
16 a 30 de novembro
31 de maio
☆ Mesmo com a vacinação da segunda dose, com o tempo, diminui o seu efeito. Com a vacinação da
terceira dose, aumentará a eficácia novamente.
☆ Com a vacinação da terceira dose, diminuirá a gravidade. Mesmo diferentes tipos de vacina da
primeira e segunda dose, a eficácia é suficiente.
Vacinação em grupo

( A vacinação será em local determinado pela cidade de Fukuyama )

Maiores de 18 anos

( MODERNA )

LOCAL

PERÍODO

DIAS DE SEMANA

Antigo Fukuyama Shi Taiiku Kan

1 a 29 de maio

Quarta, sábado, domingo e feriado

Seibu Shimin Center

3 a 28 de maio

Sábado e feriado

Hokubu Shimin Center

1 a 29 de maio

Quarta, sábado e domingo

Toubu Shimin Center

1 a 29 de maio

Quarta, sábado, domingo e feriado

Kannabe Shimin Kouryu Center

1 a 28 de maio

Sábado e domingo

Shin ichi Shimin Kouryu Center

15 de maio

Vacinação exclusiva aos jovens entre 12 e 17 anos

Domingo
( PFIZER )

LOCAL

PERÍODO

Antigo Fukuyama Shi Taiiku Kan
Seibu Shimin Center

14 e 22 de maio
8 de maio

Hokubu Shimin Center

21 de maio

Toubu Shimin Center

7 e 15 de maio

Kannabe Shimin Kouryu Center
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Vacinação individual ( Vacinação em hospitais e clinicas )
Pfizer ou Moderna
Verifique e faça a reserva através do homepage da Prefeitura ou site próprio do governo
CORONA WAKUCHIN NAVI
QR code

Vacinação em grande escala ( local de vacinação determinado pela Província de Hiroshima )
Moderna
Para informações mais detalhadas, verifique o homepage da Prefeitura.
QRcode
Período: até 28 de maio ( sábado )
Local: Hiroshima Kenritsu Fukuyama Sangyou Kouryu Kan ( Big Rose )

● Aviso da Primeira e Segunda Dose de vacinação para as Crianças ( 5~11 anos )
Inicia a vacinação para 5 ~ 11 anos de idade. O cupom de vacinação será enviado no envelope de cor
laranja aos aplicados. Para ser vacinada, a criança deverá estar acompanhada dos pais ou por um
responsável e será sob consentimento. Após tomar a segunda dose e por algum motivo não chegar o
cupom de vacinação, poderá adquirir o cupom de vacinação para a terceira dose por meio de download do
homepage da prefeitura, e solicite via correio.
Vacina Pfizer para crianças:
Primeira dose 1, 8 e 15 de maio
① Para vacinar
※ Gratuito

Local: Sexto e sétimo andar da Chuugoku Shinbun Bingo Honsha

No dia levar:
- cupom de vacinação
- questionário clínico ( trazer preenchido )
- um documento de identificação ( apólice do Seguro de Saúde ou um outro )
- Caderneta materno-infantil ( Boshi techou )
- Caderneta de medicamentos ( se a possuir )
Tenha atenção com os seguintes ítens:
- uma roupa que facilite o acesso aos ombros.
- não poderá tomar a vacina em caso de estar com febre acima de 37,5℃ e etc.、ou que não se encontra bem
de saúde.
- traga o cupom de vacinação sem separar.
IMPORTANTE:
- a vacinação não é obrigatória; é procedida somente com consentimento.
- tem pessoas que não podem tomar a vacina por vários motivos. De forma alguma, deve se julgar, falar
mal ou praticar maus tratos ( bullying ) ás pessoas que não foram vacinadas.
CALL CENTER:
Governo: 0120-761-770 ( 9:00 ~21:00, incluso sábados, domingos e feriados )
Província: 082-513-2847 ( 24 horas, incluso sábados, domingos e feriados )
Deficientes auditivos e outros (Fax: 082-211-3006)
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● 31 DE MAIO ( TERÇA-FEIRA ) É O PRAZO DE PAGAMENTO DOS IMPOSTOS
① Imposto sobre veículos de baixa cilindrada ( placa amarela ) ( imposto municipal )
② Imposto sobre veículos de alta cilindrada ( placa branca ) ( imposto provincial ).
Informações: ① Shimin Zei Ka ( 084-928-1019 ); ② Ken Toubu Ken Zei Jimusho ( 084-921-1310 )

● CONSULTA ESPECÍFICA SOBRE PAGAMENTO, COMO DE IMPOSTO MUNICIPAL
Em caso de não estar em dia com os pagamentos dos impostos de residência, creche e outros, compareça
na Prefeitura para explicar o motivo do atraso sem falta. No caso de receber uma intimação da Prefeitura e não
for atrás, os juros sobre o valor do imposto irão aumentar e também poderá ser confiscado diretamente do seu
salário e haver retenção de bens.
Estamos atendendo consultas sobre impostos do município, seguro de saúde e de outros em horário noturno e
aos domingos.
Horário Noturno
Domingos
CONSULTA
Informações
(17:30 ~ 19:30)
(8:30~ 17:15)
Nouzei Ka 084-928-1030
IMPOSTO DE
10/12/17/19
8 e 15 de
※ Shimin Service Ka de Matsunaga, de Hokubu e
RESIDÊNCIA
de maio
maio
de Kannabe somente dia 8 de maio
IMPOSTO DO
Hoken Nenkin Ka 084-928-1157
SEGURO
10/12/17/19
8 e 15 de
*Shimin Service Ka de Matsunaga, de Hokubu, de
NACIONAL DE
de maio
maio
Toubu, de Kannabe e Subprefeitura de Shin Ichi e
SAÚDE
de Numakuma somente 8, 12 e 19 de maio.
● AS PARCELAS DOS IMPOSTOS DE RESIDÊNCIA DO ANO FISCAL 2022 SERÃO ENVIADAS EM
MEADOS DE JUNHO
Poderá pagar em Lojas de Conveniência, Bancos, Correios e outros. Será enviada via correio uma carta
contendo parcelas de pagamento dos impostos do ano fiscal 2022 à quem tem Registro de Residente na
cidade de Fukuyama em 1 de janeiro de 2022.
Se foi descontado mensalmente do seu salário, a sua empresa entregará pessoalmente a notificação do
imposto residencial.
Para quem veio morar em Fukuyama após 2 de janeiro de 2022, as parcelas de pagamento dos impostos
serão enviadas da Prefeitura de onde residia antes.
※ O prazo de pagamento da primeira parcela do imposto é até 30 de junho.
Se você se encontra em condições financeiras precárias e não tem como quitar até o prazo, consulte a
Prefeitura sem falta. No caso de receber uma intimação da Prefeitura e não for atrás, os juros sobre o valor do
imposto irão aumentar e também poderá ser confiscado diretamente do seu salário e haver retenção de bens.

※ Não está esquecendo da dedução ? Dedução do Seguro de Vida, despesa médica e hospitalar,
dependente, viuves (esposo), deficiente, Seguro de terremoto e etc.
Declarando a dedução, há casos de redução do imposto municipal e provincial. Verifique a
notificação e outros dos pagamentos dos impostos. ※ Para dedução, pode ser exigido certas
condições.
Informações: Shimin Zei Ka (sobre impostos)
Nouzei Ka (pagamento de impostos)

084-928-1020
084-928-1027/084-928-1030
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● AOS SEGURADOS DO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE E DO SEGURO DE SAÚDE MÉDICA
AOS IDOSOS DO SEGUNDO TURNO (Kokumin Kenkoo Hoken e Kooki Kooreisha )
① Exame de Saúde Especial ② Exame de Saúde aos Idosos do Segundo Turno
Ao segurado do Seguro Nacional de Saúde e que irá completar de 40 ~ 75 anos de idades neste ano fiscal,
será enviado em maio, o cupom do Exame de Saúde Especial (“Tokutei Kenshin Juu Shinken”). Leve o
cupom do Exame de Saúde Especial e a Apólice do Seguro de Saúde do hospital para fazer o exame.
O exame inclui:
① consulta médica, medida de pressão, exame de urina, de sangue ( lipídios, mecanismo do fígado,
açúcar, anemia, rins e ácido úrico (gota)), medição física ( altura, peso, abdómem ), cardiografia e outros.
② consulta médica, medida de pressão, exame de urina, de sangue ( lipídios, mecanismo do fígado,
açúcar ), medição física ( altura, peso ) e outros. Não há cupom de exame.
☆Aproveitem esse período de Exame de Saúde gratuito!!!

Ao fazer os exames acima, recomenda-se também fazer exame de câncer de intestino grosso, de pulmão, de
estômago, das mamas e papanicolau. Não é gratuito. Quanto ao dia, despesa e etc., informe-se na instituição
médica.
Informações: Kenkou Suishin Ka 084-928-3421

◇ SUBSÍDIO PARA EXAME DE CHEK-UP GERAL, EXAME DETALHADO DO CÈREBRO E PARA
O USO DE ESTABELECIMENTOS EM PRÓL À SAÚDE
* Para obter o subsídio, é necessário solicitar.
- Subsídio para exame de Chek-up geral
Periodo de solicitação: de 2 de maio (segunda-feira) a 28 de dezembro (quarta-feira)
Valor do subsidio: 25.000 ienes * por pessoa/somente uma vez por ano

Quem tem direito:
Segurado do Seguro Nacional de Saúde de Fukuyama,que completarão mais de 40 anos de idade neste ano.
※ Não é possível usar este subsídio com as despesas do exame detalhado do cérebro simultaneamente.
- Subsidio para exame detalhado do cérebro
Período de solicitação: de 2 de maio (segunda-feira) a 28 de dezembro ( quarta-feira )
Valor de subsidio: 25.000 ienes * por pessoa/somente uma vez ao ano

Quem tem direito:
Segurado do Seguro Nacional de Saúde de Fukuyama, maior de 40 anos de idade no ato da solicitação.
Segurado do Seguro de Saúde Médica Aos Idosos do Segundo turno com residência em Fukuyama.
※ Não é possível usar este subsídio com as despesas do exame de Chek-up geral simultaneamente.
- Subsídio para o uso de estabelecimentos em Prol à Saúde
Quem tem direito: o segurado do Seguro Nacional de Saúde maior de 20 aos de idade no ato da solicitação
para usar o Matsunaga Kenkoo Sport Center e outros, o subsídio é de até 300 ienes/pessoa,15 vezes/ano.
※ Para obter o subsídio, faça a solicitação no Setor Nenkin Ka da Prefeitura ou nas devidas subprefeituras,
apresentando a Apólice do Seguro de Saúde.
Período de solicitação: de 2 de maio ( segunda-feira ) a 28 de fevereiro ( terça-feira ) do próximo ano.
Informações: Hoken Nenkin Ka 084-928-1155
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● CAMPANHA PERIÓDICA ANUAL DE VACINA PREVENTIVA CONTRA O SARAMPO E RUBÉOLA
Idade: primeira dose: … 1 ano
segunda dose: … durante 1 ano antes de ingressar no Primário ( 5 / 6 anos )
Apresentar a caderneta de Saúde Materno Infantil ao Hospital.
※ Para uma imunização suficiente, é preciso tomar as duas doses.
Contato: Hoken Yoboo Ka 084-928-1127

● PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CUPOM GRATUITO DE VACINAÇÃO PREVENTIVA E TESTE DE
ANTICORPOS CONTRA RUBÉOLA
Foi enviado em julho do ano anterior o cupom para os homens nascidos entre 2 de abril de 1962 e 1 de abril de
1979.
O cupom com prazo datado de 28 de fevereiro de 2022, poderá ser usado até final de março de 2023.

● LOCAL DE EXAME GRATUITO DE PCR
■ Ponto provisório em frente à Estação de Fukuyama
Dia e horário: todos os dias, das 7:00 ~ 16:00
Local: lado Sul da Estação de Fukuyama, do lado sul do estacionamento pago de bicicleta.
■ Fukuyama PCR Center
Local: estacionamento do antigo terminal de balsa no porto de Fukuyama.
Reserva:
- por telefone ( 050-1741-6373 )
Horário de atendimento: 10:00 ~ 15:00
- por Internet ( atend. 24 horas )
QR code

Pessoas aplicadas: residente ou trabalha na Província, sem apresentar sintomas.
Informações: Fukushi Soumu Ka
084-928-1216

● CONSULTORIA COM UM CONSULTOR ADMINISTRATIVO
Dia e horário: 20 de maio ( sexta-feira ), das 13:00 ~ 16:00
Local: Sala “Shimin Soudan Shitsu” da Prefeitura de Fukuyama, primeiro andar.
Subprefeituras de Matsunaga, Hokubu, Toubu, Kannabe, Ashida, Shin Ichi e Numakuma, Kamo Fukushi Kaikan,
Tomo Kouminkan, Utsumi Shimin Kouryu Center.
Conteúdo: consulta sobre reclamações administrativas em geral, opiniões, pedidos e etc.
Informações: Shimin Seikatsu Ka
084-928-1050

● CONSULTORIA COM UM CONSULTOR TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIO
Aposentadoria, Seguro Social, condições trabalhistas, acidente em serviçø e outras consultas.
Dia e horário: 19 de maio ( quinta-feira ), das 13:00 às 16:00
* 6 vagas, 30 min / pessoa, somente por reserva.
Local: primeiro andar da Prefeitura ( sala Shimin Soudan Shitsu )
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 MAIO (Gratuito) Informações: Shimin Seikatsu Ka (084-928-1125)
JURÍDICAS
(não aceita-se consulta de casos
em processo e ação judicial)

Dia 11, 18, 25 e 1 ̊de junho 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 18, 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 maio : dia 11 (qua) das 9:00 às 11:00, dia 19 (qui) das 17:40 às 20:30,
dia 25 (qua) das 13:30 às 16:00 e dia 1̊ ̊ de junho (qua) das 9:00 às 11:00.
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.

6

O INFORMATIVO / MAIO

