
 

        

 

 

 

 

 

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 8 ( 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 1 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 15 ( 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 8 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 22 ( 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 15 à partir de 09:00 hs.  

Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA 

                                IP: 050-5801-5616 

 

 

 

              Prevenção de acidentes de trânsito no inverno 

No inverno, os acidentes de trânsito ocorrem frequentemente devido à queda de neve e ao 

congelamento da superfície da estrada. 

A proporção de colisões traseiras e acidentes frontais é a mais alta de toda Província, 

respondendo por 30% do total, e a mesma tendência é observada na cidade. 

Quando neva ou congela, um pouco de descuido pode causar um grande acidente de 

trânsito. Tenha cuidado com o seguinte e dirija com cuidado. 

①  Pare de dirigir bruscamente 

"Aceleração, frenagem e volante repentinos" em uma estrada que se tornou escorregadia 

devido à neve ou congelamento pode escorregar e causar um acidente. 

Ao dirigir, 

・ Reduza a velocidade do que o habitual. 

・ Mantenha uma distância suficiente entre os veículos. 

・ Desacelere o suficiente em frente a cruzamentos, curvas e pontes. 

Mantenha esses três pontos em mente e tente não dirigir "bruscamente" com redução de 

velocidade repentina. 

 

 



 

②  Vamos manter uma distância suficiente entre os carros 

Em uma rua com neve, a distância de frenagem será longa e você não poderá parar como 

sempre dirige. Mantenha uma distância suficiente do carro à sua frente. 

 

③  Vamos prevenir acidentes de deslizamento dirigindo confortavelmente 

Acidentes de deslizamento ocorrem frequentemente em ruas congeladas. Verifique se há 

locais propensos ao congelamento, como pontes, áreas sombreadas e entradas de túneis. Por 

favor, tente sair mais cedo do que o habitual e dirija com segurança e distanciamento. 

Maiores Informações：DELEGACIA DE HIGASHIOMI 

                                 TEL : 0748-24-0110 

 

 

 

 

 

Subisídio Especial de pessoas Deficientes (¥ 27,350 por mês) Tokubetsu shougai sha teate 

Beneficiário：Pessoas maiores de 20 anos com dificuldade elevada que permanecem em casa 

necessitando de auxílios permanentes (em geral pessoas que tem mais de 2 deficiências e 

recebem aposentadoria básica de deficiente de grau 1) 

Exceto pessoas internadas em hospital ou vivendo em Instituições. 

Subisídio às crianças Deficientes (¥ 14,880 por mês) Shougaiji fukushi teate 

Beneficiário：Pessoas menores de 20 anos com dificuldade elevada que necessitam de auxílios 

permanentes ( em geral pessoas que tem a caderneta de deficiência intelectual ( ryoiku techo ) 

ou caderneta de deficiente físico (a) grau 1 ou 2 )  

Exceto menores que vivem em Instituições.  

Subsídio Especial para responsáveis com crianças Deficientes Tokubetsu jidou fuyou teate 

(Grau 1：¥ 52,500 , Grau 2： ¥ 34,970 por mês) 

Beneficiário：Pessoas que cuidam de menores de 20 anos com dificuldade física ou mental de 

grau médio ou grave que permanecem em casa e necessitam de cuidados de alguém. 

Exceto menores que vivem em Instituições. 

Cuidados ao fazer a Inscrição： 

 É necessário o Atestado Médico confirmando o grau da deficiência 

 Mesmo que não possua a Caderneta de Deficiência se estiver dentro do critério conforme o 

Atestado Médico poderá receber o Subsídio. 

 Quaisquer Subsídio acima é verificado a renda ou aposentadoria própria e do cônjuge 

havendo limitação. 

● O valor do subsidio pode ser alterado. 

 Maiores Informações： SHOUGAI FUKUSHIKA OU SUBPREFEITURAS 

                                  IP 050₋5801-5640   

 

 

 

  

 



 

 

 

 

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 outubro de 2021 8 de fevereiro 

Nasc. dia 11 a dia 20 de outubro de 2021 15 de fevereiro 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro de 2021 25 de fevereiro 

CONSULTA DE 

7 MESES 

Nascidas dia 1 a dia 10 julho de 2021 8 de fevereiro 

Nasc.dia 11 a dia 20 de julho de 2021 15 de fevereiro 

Nasc.dia 21 até fim do mês de julho 2021 25 de fevereiro 

EXAME DE 10 

MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 abril de 2021 2 de fevereiro 

Nasc. dia 11 a dia 20 abril de 2021 9 de fevereiro 

Nasc.dia 21 até fim do mês de abril de 

2021 

16 de fevereiro 

EXAME DE 1 

ANO E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de julho de 2020 1 de fevereiro 

Nasc. dia 11 a dia 20 de julho de 2020 10 de fevereiro 

Nasc.dia 21 até fim do mês de julho de 

2020 

17 de fevereiro 

EXAME DE 2 

ANOS E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de julho de 2019 4 de fevereiro 

Nasc. dia 11 a dia 20 de julho de 2019 22 de fevereiro 

Nasc.dia 21 até fim do mês de julho de 

2019 

28 de fevereiro 

EXAME DE 3 

ANOS E 6 MESES 

Nasc. Dia 1 a 10 de julho de 2018 3 de fevereiro 

Nasc. dia 11 a dia 20 de julho de 2018 18 de fevereiro 

Nasc.dia 21 até fim do mês de julho de 

2018 

24 de fevereiro 

 

 

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER 

DE HIGASHIOMI 

 


