
 

        

 

 

 

 

 

Consulta com Advogado durante 30 minutos por pessoa. Só poderá utilizar este serviço 

uma vez ao Ano.(No dia da Consulta trazer tradutora caso tenha dificuldade na conversação). 

Dia das Consultas:  

＊ Dia 11 ( terça )  Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka 

                           Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas ) 

       Fazer reserva pelo Telefone dia 6 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 18 ( terça )  Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka 

                  Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas ) 

             Fazer reserva pelo telefone dia 11 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 25 ( terça )  Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka 

                  Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas ) 

Fazer reserva pelo telefone dia 18 à partir de 09:00 hs.  

Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA 

                                      IP: 050-5801-5616 

 

 

 

 

 

 

Aviso sobre as regras de trânsito devido à implementação do revezamento da tocha. 

DATA E HORÁRIO : Dia 28 de maio ( sexta ) das 11:00 hrs ate as 13:00 hrs. 

LOCAL: Começará na Prefeitura de Higashiomi até a estação de Yokaichi 

Obs.: Pedestres e bicicletas não podem cruzar o percurso durante esse período. Além disso, o 

horário e só uma previsão, no dia poderá ser alterado. 

PEDIDO AOS EXPECTADORES: 

     Caso queira ver pela calçada, pedimos que va com máscara e ao invés de torcer gritando 

somente aplauda. Ao redor do percurso não ha estacionamento disponível para os expectadores, 

por isso pedimos que não venham de carro. Para evitar aglomerações, veja a corrida da tocha 

olímpica que será transmitida ao vivo pela NHK internet. 

          

  Maiores Informações : KOKU SPO・SHO SPO SUISHIN KA 

                                      IP: 050-5801-5675 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

   

    Em Higashiomi, em primeiro lugar serão vacinados as pessoas idosas pois correm grave 

risco devido a infecção. 

      O tempo e a meta de vacinação podem mudar no futuro, dependendo da decisão do 

Governo. 

       Novas noticias serão atualizadas no boletim informativo ou homepage de Higashiomi. 

★ COMEÇARÁ : 10 de maio 

 

★ VALOR DA VACINA : Gratuito   

 

★ PESSOAS APTAS PARA TOMAR A VACINA :  

Em maio e junho, pessoas acima de 65 anos. ( Nascidas dia 1 de abril de 1957 em diante) 

 

★ LOCAIS E HORÁRIOS:  

LOCAL DA VACINAÇÃO     ENDEREÇO HORÁRIO 

Shopping ALL PLAZA  

Hall do 4 andar 

Yokaichi Hamano-cho 3-1 Das 14 hrs até às 19 hrs 

※ Exceto terças-feiras 

Antigo Hoken Center de Koto Ikeshou-cho 466  

Das 9:00 até meio dia 

Das 14:00 hrs até às17 hrs 

Yasuragi hall (lado de Notogawa 

Community center)  

Taikouji-cho 254-3 

2 andar da Subprefeitura de 

Gamo 

Ichikokawara-cho 676 

 

 ★ ESQUEMA DA VACINAÇÃO ( 2 doses ) 

    Deverá fazer a reserva antecipadamente. 

    Maiores informações confira no cartão de vacina que foi enviado. 

※ São 2 doses. Após tomar a primeira dose poderá fazer a reserva da segunda dose. 

 

 ★ O QUE É NECESSÁRIO LEVAR 

  Cartão de vacina, questionário da vacina preeenchido a caneta e documento de identifi- 

cação ( zairyu card, carteira de habilitação, etc...) 

※ Se esquecer algum item citado acima, não poderá tomar a vacina. 

※ Por favor ir com roupa de fácil acesso ao braço.  

Maiores Informações : 

            SHINGATA CORONAVIRUS WAKUCHIN SESSHU SUISHIN SHITSU 

                                       Tel.: 0748-24-5689 

 

 



 

 

   Todos os anos em agosto, para renovar o Cartão do Subsídio de despesas Médicas é 

necessário fazer a inscrição. Para as pessoas indicadas será enviado em meados de maio o 

formulário da inscrição. 

   Fique atento pois se não for feito a inscrição ou se a renda não estiver dentro do critério, não 

será emitido o Cartão do Subsídio.  

    Para as crianças que ainda nao frequentam o Primário (Cartão do Subsídio do Bebê), ou 

Cartão do Subsídio para crianças de até 3 ano do chugakkou, não precisam fazer a inscrição da 

renovação em agosto.  

   ★ Emissão do Cartão do Subsídio (meados de Julho) 

Maiores Informações  HOKEN NENKIN KA 

                         IP 050 - 5801 - 5631 

 

 

    

 

  Quem tem mais de 20 anos, terá que inscrever₋se na Aposentadoria (Kokumin Nenkin ) 

mesmo sendo estudantes. 

  Se a renda do ano anterior for abaixo do padrão poderá fazer inscrição para o sistema de 

pagamento especial de mensalidade. 

  Período desse sistema do Ano 2021 (Reiwa 3) será à partir de Abril de 2021 à Março de 

2022. Se pretende renovar, é necessário fazer a inscrição todos os anos em Abril. 

  Os trâmites podem ser feitos no Setor de Hoken Nenkin ka ou nas Sub₋ prefeituras. 

  O que é necessário para Inscrição ː Caderneta de Aposentadoria ( Nenkin Techou quem 

tiver), Carimbo e Carteira de Estudante (pode ser cópia) ou Certificado de Escola. 

                       Maiores Informações ː HOKEN NENKIN KA 

                               IP: 050-5801-5631 

 

 

 

       

 

Prevenção de acidentes nas montanhas no período de Golden Week (feriadão de maio). 

     Todos os anos neste período, estão acontecendo muitos desastres nas motanhas por falta 

de preparação adequada ou informações. 

     No ano passado no mesmo período houve 4 acidentes na montanha de Suzuka com uma 

morte. 

     Se pretende fazer a escalada nas montanhas, tomem bastante cuidados nos 5 ítens 

seguintes : 

★ Fazer um plano minucioso. 

★ Prepar o equipamentos necessários adequadamente. 

★ Enviar a notificação. 

★ Se perder, volte atrás no mesmo caminho. 

★ Se conseguir ligação no celular ligue para número 110. 

                            Maiores Informações : DELEGACIA DE HIGASHIOMI  

                                       TEL.: 0748╸24╸0110   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REFERENTE AOS HORÁRIOS DOS EXAMES DE SAÚDE  

CRIANÇAS 

NASCIDAS 

HORÁRIOS 

Dia 1 ao dia 5 Das 13:00 hrs até às 

     13:20 hrs 

CONSULTA DE 7 MESES 

Dia 11 ao dia 15 Para todas as crianças o horário de 

recepção será das 9:30 hrs até às 10:00 

hrs. 

Dia 21 ao dia 25 

Dia 6 ao dia 10 Das 13:20 hrs até às 

     13:40hrs 

 

Dia 16 ao dia 20 

Dia 26 até fim do mês 

 

 

EXAME CRIANÇAS  DATA DO EXAME 

EXAME DE 4 

MESES 

 

Nasc. dia 1 a dia 10 de janeiro de 2021 11 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de janeiro de 2021 21 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de janeiro de 2021 25 de maio 

CONSULTA DE 

7 MESES 

Nascidas dia 1 a dia 10 outubro 11 de maio 

Nasc.dia 11 a dia 20 de outuro 21 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro 25 de maio 

EXAME DE 10 

MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 julho  12 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 julho 19 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de julho 26 de maio 

EXAME DE 1 

ANO E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de outubro 7 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de outubro 20 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro 28 de maio 

EXAME DE 2 

ANOS E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de outubro 14 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de outubro 18 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro 24 de maio 

EXAME DE 3 

ANOS E 6 MESES 

Nasc. Dia 1 a 10 de outubro 6 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de outubro 13 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro 27 de maio 

 

 

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER 

DE HIGASHIOMI 

 


