
 

             

 

 

 

    

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 12 (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 05 à partir das 09:00 hs. 

＊ Dia 19 (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 12 à partir das 09:00 hs. 

＊ Dia 26 (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 19 à partir das 09:00 hs.  

Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA 

                                     IP: 050-5801-5616 

 

 

 

           

 

É dever do dono registrar o cachorro (uma única vez na vida) e dar a vacina anti-rábica. 

     Todos os anos terá que tomar a vacina anti-rábica. Nos meses de Abril e Maio será feito a 

vacinação coletiva em circulação nos bairros. Verifique o local e a data no cartão postal . 

     Pode dar a vacina no veterinario. 

 

NA HORA DA VACINAÇÃO 

     Apresente no balcão o “Registro do cachorro” e Cartão postal. 

★ No dia da vacinação o cachorro deve ser levado (sem falta) por uma pessoa que possa 

dominá-lo (segurar). 

★ No local da vacinação o(a) dono(a) deve usar máscara. 

★ Se no dia da vacinação o cachorro não estiver bem, deixe para outro dia ou leve ao 

veterinário para vacinar. 

★ Despesa  ¥ 6,500 (Registro ＋Vacina) só vacina ¥ 3,500 

Maiores Informaçoes  SEIKATSU KANKYO KA  

      IP : 050-5801-5633 

 

 

 



 

 

Para quem perdeu a oportunidade de vacinar na época correta a vacina 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO 

Com a inibição da recomendação das vacinações da vacina Papilomavírus humano 

(HPV) desde 2013, haverá vacinações secundárias ( serão realizadas para pessoas das 

idades que já passaram da data da vacinação tradicional) serão conduzidas para 

aquelas que perderam a oportunidade de se vacinar na idade destinada. 

 

PESSOAS ALVO 

‘    ★Pessoas nascidas dia 2 de abril de 1997 até 1 de abril de 2006. 

    ※Poderá tomar todas as doses necessárias. 

 

PERÍODO 

     Abril de 2022 até março de 2025 por 3 anos 

 

LOCAL 

     Instituições médicas da cidade e da Província de Shiga 

     ※ Quem for tomar a vacina nas instituições médicas de outras cidades é necessário 

pegar a solicitação antecipadamente. Pode fazer o trâmite no setor de promoção de saúde ou no 

Hoken Center de Higashiomi. 

        Maiores Informaçoes  KENKO SUISHIN KA 

      IP : 050-5801-5646 

 

 

AO PARAR DE TRABALHAR NA EMPRESA, DEVERÁ VIR À PREFEITURA FAZER 

O TRÂMITE PARA A APOSENTADORIA NACIONAL 

    Todas as pessoas devem estar inscritas na aposentadoria nacional desde 20 a 60 anos de 

idade. 

    Estava pagando a aposentadoria social ( kousei nenkin ); ao desligar-se da empresa, deverá 

fazer o trâmite para a aposentadoria nacional( kokumin nenkin ). Caso a esposa ( de 20 a 60 

anos ) estava como dependente, também deverá fazer o trâmite. 

    É necessário trazer a carta de demissão ou o seguro desemprego para saber o dia que 

deixou de trabalhar e a caderneta da aposentadoria na prefeitura ou subprefeitura. 

    Se não fizer este trâmite, no futuro, ao solicitar a aposentadoria, poderá receber o valor 

reduzido ou não ter o direito de receber por falta de período de contribuição.            

  Maiores informações  HOKEN NENKIN KA 

                                     IP: 050-5801-5631 

  

 

 



 

 

 

 

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 dezembro de 2021 12 de abril 

Nasc. dia 11 a dia 20 de dezembro de 

2021 

19 de abril 

Nasc.dia 21 até fim do mês de dezembro de 2021 26 de abril 

CONSULTA DE 

7 MESES 

Nascidas dia 1 a dia 15 setembro de 2021 12 de abril 

Nasc.dia 16 até fim de setembro de 2021 26 de abril 

EXAME DE 10 

MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 junho de 2021 5 de abril 

Nasc. dia 11 a dia 20 junho de 2021 13 de abril 

Nasc.dia 21 até fim do mês de junho de 

2021 

20 de abril 

EXAME DE 1 

ANO E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de setembro de 2020 6 de abril 

Nasc. dia 11 a dia 20 de setembro de 2020 14 de abril 

Nasc.dia 21 até fim do mês de setembro 

de 2020 

27 de abril 

EXAME DE 2 

ANOS E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de setembro de 2019 15 de abril 

Nasc. dia 11 a dia 20 de setembro de 2019 22 de abril 

Nasc.dia 21 até fim do mês de setembro 

de 2019 

25 de abril 

EXAME DE 3 

ANOS E 6 MESES 

Nasc. Dia 1 a 10 de setembro de 2018 7 de abril 

Nasc. dia 11 a dia 20 de setembro de 2018 21 de abril 

Nasc.dia 21 até fim do mês de setembro 

de 2018 

28 de abril 

 

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER 

DE HIGASHIOMI 

 


