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KONAN 
Informativo 

Julho de 2022 

広報こなんポルトガル語版 2022年 7月号 

traduzido e emitido pela  
Seção de Direitos Humanos da Prefeitura de Konan-shi 
Local : prédio oeste “nishi chousha”（em Ishibe） 
tel :0748-77-7036   fax:0748-77-4101 
Endereço:Shiga-ken Konan-shi Ishibe Chuou 1-1- 1  

【capa deste mês】 

Corrida de “ascetismo " competir para alcançar a perfeição moral e espiritual 

Acesse a nossa página na internet: https://www.city.shiga-konan.lg.jp/ 

( com serviço de tradução automática ) 
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Informações sobre Konan-shi 

Home page de Konan-shi 

URL  https://www.city.shiga-konan.lg.jp/ 

Publicamos informações úteis de acordo com cada 

momento do dia-a-dia. 

Aplicativo de Konan-shi「Konan Iro」 

Informações sobre ônibus,coleta de lixo, criação dos filhos.     

Serviço de envio de e-mail de Konan-shi 

Enviamos informações de emergências em casos de desastres 

para os endereços de e-mail previamente registrados. 

 Serviço de envio de e-mail de Konan-shi 

Enviamos informações de emergências em casos de desastres 

para os endereços de e-mail previamente registrados. 

Aplicativo de Konan-shi「Konan Iro」 

 Informações sobre ônibus,coleta de lixo, criação dos filhos.

Home page de Konan-shi 

URL  https://www.city.shiga-konan.lg.jp/ 

Publicamos informações úteis de acordo com cada    

momento do dia-a-dia. 

ios 

Android 
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Informações sobre a vacinação contra o novo coronavírus 

Sobre vacinação adicional (quarta dose) 

①Pessoas com mais de 60 anos  

Planejamos enviar os bilhetes de vacinação de acordo com o cronograma citado abaixo. 

Período que tomou a terceira dose Data de envio do bilhete da quarta dose (previsão) 

10 a 12 de fevereiro de 2022 5 de julho de 2022 

13 a 15 de fevereiro de 2022 8 de julho de 2022 

16 a 21 de fevereiro de 2022 12 de julho de 2022 

22 a 28 de fevereiro de 2022 15 de julho de 2022 

1º a 31 de março de 2022 22 de julho de 2022 

Após 1º de abril de 2022 Enviaremos em seguência 

(O cronograma de envio está sujeita a alterações.) 

*Para menores de 60 anos que tenham alguma doença subjacente e tenham se inscrito antecipadamente,

verificaremos o intervalo de vacinação e enviaremos na sequência.

Local de vacinação coletiva em (Sun Hills Kosei) 

Com início de funcionamento previsto para 13 de julho (quarta-feira). 

 Locais: Instituições médicas para vacinação individual (quarta dose) 

Clínica Arakawa Kurinikku.................. (Umekage) 

Clínica Aramaki Naika Kurinikku.........(Bodaiji Higashi) 

Hospital Ikuta Byouin ....................... .(Bodaiji) 

Clínica Ishibe Shinryoujo.................... (Ishibe higashi) 

Clínica Iwane Shinryoujo................... .(Iwane) 

Clínica Ogawa Shinryoujo ...................(Ishibe higashi) 

Clínica Kosei Eki Mae Shinryoujo........ (Hari) 

Clínica Kosei Chuou Kurinikku..............(Chuou) 

Clínica Shimoda Kurinikku........... (Shimoda) 

Clínica Natsumi Shinryoujo..........(Natsumi) 

Clínica Nomura Sanfujinka............( Koujibukuro) 

Clínica Fukano Naika Iin............... ( Hiramatsu Kita) 

Clínica Fujita Iin ............................(koujibukuro) 

Clínica Hoshiyama Naika Iin..........(Bodaiji nishi) 

Clínica Bodaiji Shinryoujo .............(Bodaiji) 

Clínica Mito Shinryoujo..................(Mito) 

* Para disponibilidade, entre em contato com o sistema de reservas ou com o central de atendimento de vacinação do

Novo Coronavírus da cidade de Konan.

Sobre o envio de bilhetes de vacinação para 1ª a 3ª doses (pessoas de 5 a 59 anos) 

Bilhete de vacinação para 1ª e 2ªdoses serão enviadas às pessoas alvo no mês seguinte ao seu 5º aniversário. 

Bilhete de vacinação para 3ªdose será enviada para quem tiver passado 5 meses desde a 2ª vacinação. 

Sobre efeito da vacina, risco de agravamento, reações colaterias,etc. 

a) Consulta telefônica do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar sobre Novo Coronavírus.

TEL: 0120-76-1770 (ligação gratuita) atendimento das 9 h às 21 h (incluindo sábados,domingos e feriados)

b) Serviço de Consulta Especializada para Vacinas contra Novo Coronavírus da Prefeitura de Shiga.

TEL: 077-528-3588  atendimento 24 h.

FAX: 077-528-4867  e-mail corona_vaccination_shiga@medi-staffsup.com

Informações: Central de Atendimento de Vacinação para Novo Coronavírus da cidade de Konan 

TEL: 0570-550-475 das 9 h às 17 h (Incluindo sábados, domingos e feriados) 

TEL: 0748-76-4770 (dias úteis das 9 h às 17 h)  FAX: 0748-72-1481 

mailto:corona_vaccination_shiga@medi-staffsup.com
TEL:0570-550-475%20das
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Estamos aceitando solicitações de benefícios especiais para famílias que criam filhos 

Devido a prolongamento dos efeitos da pandemia forneceremos benefícios especiais para famílias que criam filhos, 

para apoiar será beneficiado as famílias de baixa renda que enfrentam aumento dos preços dos alimentos. 

.■ São filhos elegíveis nascidos entre 2 de abril de 2004 à 28 de fevereiro de 2023 (no caso de subsídio especial de 

criação dos filhos, após o nascimento em 2 de abril de 2002). 

■ Valor do benefício: 50.000 ienes por criança

1. 1. Para famílias monoparentais

■ Pessoas elegíveis para pagamento

Corresponde a qualquer um dos seguintes ① a ③ e é aplicável a pais solteiros que estão criando os filhos-alvo.

Aqueles que já receberam o benefício especial de apoio à vida familiar de criação de filhos (para famílias de criação de

filhos que não sejam famílias monoparentais) não são elegíveis.

① Destinatário do subsídio de educação dos filhos de abril de 2022⇒ A pessoa ① que é elegível para pagamento

não precisa se inscrever pois já foi pago.

② Pessoas que não receberam o subsídio de abril de 2022, devido ao recebimento de uma pensão pública, etc. (há

um limite de rendimentos)

③ Pessoas cujo orçamento familiar mudou repentinamente devido à influência da infecção pelo novo coronavírus e

cujos rendimentos recentes caíram para o nível equivalentes ao beneficiários do “Jidou Teate”

■ Procedimento do pagamento:

Pessoas que se enquadram nos itens ② e ③ que são elegíveis para pagamento devem se inscrever até 28 de
fevereiro de 2023 (terça-feira). 

2. 2. Para famílias de criação de filhos que não sejam famílias monoparentais

■ Pessoas elegíveis para pagamento

Pessoas que se enquadram nos dois itens ① e ② são elegíveis. Aqueles que já receberam o benefício especial de
apoio à vida familiar de criação de filhos (para famílias monoparentais) não são elegíveis. 

① Os pais que criam os filhos alvo acima mencionados, etc.

② As pessoas isentas do imposto (taxa per capita) no ano de 2022 ou que tenham sido afectadas pela infecção pelo
novo coronavírus após janeiro de 2022 e cujo orçamento familiar tenha sofrido alterações repentinas e cujo renda é

equivalente à isenção do imposto residencial.

■ Método de pagamento

Se for beneficiário de abono de família (excluindo funcionários públicos) ou subsídio de educação especial e estiver
isento de imposto de residência de 2022, não precisa de se inscrever. Outros (aqueles que estão criando apenas filhos 
equivalentes a estudantes do ensino médio, aqueles que mudaram repentinamente o orçamento doméstico, 
funcionários públicos etc.) precisam se inscrever até 28 de fevereiro de 2023 (terça-feira). Os documentos necessários 
para a inscrição são publicados no homepage da cidade. 

Informações: Seção de Apoio`a Criação dos Filhos, prédio leste “higashi chousha” 

TEL: 0748- 69-6123 FAX: 0748-72-3788 Homepage da cidade 
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Novo cartão do seguro nacional de saúde 

Use o novo cartão de seguro saúde nacional a partir de 1º. de agosto. 

O atual cartão de segurado do Seguro Nacional de Saúde e cartão de Assistência Médica aos Idosos vence no dia 

31 de julho. (domingo)  

● Enviaremos por carta registrada ao chefe familiar

O novo cartão de seguro saúde será enviado via correio registrado ao chefe da família até o final de julho.

● Os inadimplentes serão notificados separadamente

Aqueles que estão inadimplentes no seguro nacional de saúde por um longo período de tempo,sem nenhum

motivo especial,precisam consultar sobre o pagamento e renovar seu cartão de seguro saúde de curto prazo. 

Notificaremos sobre o procedimento de renovação separadamente, portanto conclua o procedimento na 

prefeitura. 

● Não se esqueça do procedimento!

Se a notificação de adesão ao seguro nacional de saúde atrasar, o imposto será pago retroativamente. Além disso

se usar o cartão de seguro nacional de saúde na instituição médica, com a data de expiração vencida terá que 

reembolsar pelas despesas médicas cobertas pelo seguro nacional de saúde. Conclua o precedimento de inscrição 

ou cancelamento. 

Diagrama da imagem do 

cartão de seguro saúde  

nacional  

Informações: Seção de Seguro Saúde e Aposentadoria, prédio leste (higashi chousha) 

TEL: 0748-71-2324   FAX: 0748-72-2460 

Aviso da Previdência Nacional 
Venha se consultar caso esteja com dificuldade em pagar a taxa de aposentadoria 

Caso sua situação financeira não lhe permita pagar a taxa da aposentadoria, a Previdência Nacional possui um 
sistema de isenção ou prorrogação do pagamento da mesma.  

◎ Isenção do pagamento da taxa da aposentadoria (“noufu menjou”) 
Caso a renda do ano anterior do solicitante, seu cônjugue e do chefe familiar esteja abaixo do valor determinado, 

poderá obter isenção total ou parcial da taxa da aposentadoria após seu pedido ser aprovado. 
◎ Prorrogação do limite de vencimento do pagamento da taxa de aposentadoria (“noufu yuuyo”) 

Caso a renda do ano anterior do solicitante e do cônjugue esteja abaixo do padrão determinado, poderá obter 
prorrogação do pagamento após seu pedido ser aprovado.  

◎ Sistema especial de pagamento da taxa da aposentadoria para estudantes (“gakusei noufu tokurei”) 
 Caso seja estudante e a renda do ano anterior esteja abaixo do limite determinado poderá obter prorrogação do 
pagamento após seu pedido ser aprovado. 

■Como fazer os trâmites :
◎ Para isenção “noufu menjou” ou prorrogação do pagamento da taxa da aposentadoria “noufu yuuyo”

Atual cartão de seguro saúde 

com certificado de benefícios 

dos idosos de 70 a 74 anos. 

TEL:0748-71-2324
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Compareça na Seção de Seguros de Saúde e Aposentadoria, prédio “higashi chousha”, portando a caderneta da 
aposentadoria . 

Obs. : caso sua solicitação seja devido à perda de emprego, será necessário anexar a cópia do cartão de 
beneficiário do seguro desemprego (“Koyou hoken jikyuu shikakusha sho”) ou cópia do atestado de desligamento do 
seguro desemprego (“Koyou hoken hi hokensha rishoku hyou”) .   

◎ Para prorrogação do pagamento para estudantes pelo sistema “gakusei noufu tokurei “ 
Compareça na Seção de Seguros de Saúde e Aposentadoria, prédio “higashi chousha”, portando a caderneta da 

aposentadoria, documento que comprove matrícula escolar (“zaigaku shoumeisho”) ou cópia frente e verso da 
carteira de estudante (“gakusei sho”).  

Obs. : mais detalhes diretamente no Escritório da Previdência Social em Kusatsu. 

Informações: Escritório da Previdência Social em Kusatsu, Seção da Previdência Nacional 
TEL: 077-567-2220 

Seção de Seguros de Saúde e Aposentadoria, prédio leste “higashi chousha” 
TEL: 0748-71-2324  FAX: 0748-72-2460 

Você pode ser beneficiário do subsídio de bem-estar social ou do desconto em consultas médicas 

O cartão de subsídio do Bem-Estar Social pode cobrir parcial ou integralmente os custos médicos aceitos pelo 

seguro de saúde. Caso tenha se mudado recentemente para cidade de Konan e deseje o cartão de subsídio, 

consulte-se com a Seção de Seguros de Saúde e Aposentadoria. 

Aos que podem receber o benefício o formulário será enviado pelo correio no início de julho. Compareça na 

Seção de Seguros de Saúde e Aposentadoria na prefeitura prédio “higashi chousha” com os documentos 

necessários. 

Informações: Seção de Seguros de Saúde e Aposentadoria, prédio leste “higashi chousha” 
TEL: 0748-71-2324   FAX: 0748-72-2460 

Qualificação do beneficiário :  Existem restrições de renda para o titular, cônjuge e dependentes em 

assistência social e assistência médica. 

Tipo Classificação Público-alvo 

maru 
fuku 

Pessoas com deficiência 
física ou mental severa
（crianças） ・portador da caderneta de deficiência motora nível 1 a 3

・portador da caderneta de oligofrenia ,de reabilitação

・criança que recebe o subsídio infantil para crianças especiais nível 1

maru 
fuku 

Idosos com deficiência 
física ou mental severa 

maru 
fuku Mãe ou pai solteiros O responsável é sozinho e mora com dependente menor de 18 anos 

maru 
rou 

Pessoas entre 65 e 74 
anos 

cujo cônjugue e dependentes, além do próprio, também sejam 
isentos do imposto provincial e municipal. 

maru 
fuku 

Viúva que mora sozinha 

mãe que tenha criado o filho sozinha, que esteja só por mais de 1 
ano e que provavelmente continuará nessa situação maru 

fuku 
Viúva idosa que mora 
sozinha 

maru 
sei 

Pessoas com deficiência 
mental (crianças)  portador da caderneta de saúde de deficiência mental nível 1 a 3 

que tiveram aprovação do pedido da ajuda “jiritsu shien iryou-seishin 

tsuuin iryou” 
maru 

sei 
rou 

Idosos com deficiência 
mental 
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Sistema de assistência médica aos idosos “Kouki Koureisha Iryou Seido”  

Enviaremos um novo cartão de seguro saúde. Observe a data de validade. 

Para o ano fiscal 2022 o atendimento médico para idosos a partir de outubro, devido ao impacto da revisão do 

índice de carga do sistema de assistêcia médica para idosos,enviaremos o novo cartão de seguro de saúde em duas 

etapas em julho e setembro por carta registrada .Por favor verifique com cautela. 

● Cartão de seguro enviado em julho (verde claro)

Data de expiração:

1º de agosto (segunda-feira) à 30 de setembro (sexta-feira) 

● Cartão de seguro (creme) a ser enviado em setembro

Data de expiração:

1º de outubro (sábado) à 31 de julho (segunda-feira) de 2023 

O cartão de seguro saúde atual vencerá em 31 de julho. 

A partir de 1º de outubro de 2022(sábado) aqueles que possuem renda acima de um determinado patamar (pessoas 

com 75 anos ou mais, etc.) terá encargos de 20% das despesas médicas.Exceto os assalariados de renda ativos com 

30% de encargos a pagar.   

Famílias isentas de impostos residentes permanecem com 10% de encargos. 

Por favor, verifique a apólice de seguro que chegará em setembro para a relação de encargos a partir de outubro.Veja 

na edição de maio, para método de julgamento. 

Notificação de seguro saúde do ano fiscal 2022 

Em meados de julho, enviaremos uma notificação do valor do seguro saúde de assistência médica aos idosos. Para 

aqueles que não podem ser debitado de sua pensão ou conta,será enviado boleto de pagamento, portanto, pague até 

a data de vencimento. Por favor, use também o sistema de débito automático da conta bancária. Para mais detalhes, 

consulte os documentos anexos. 

Informações: Seção de Seguros e Aposentadoria, prédio do governo leste “higashi chousha” 

TEL: 0748-71-2324  FAX: 0748-72-2460 

Em caso de dúvidas sobre os antecedentes da revisão do sistema, entre em contato com a Central de Atendimento do 

Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência  TEL: 0120-002-719 

TEL:0120-002-719
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Mudança no método de exame do câncer colorretal 

 
Método de exame do câncer colorretal (intestino grosso) mudará a partir deste ano 

A partir deste ano, você pode fazer um exame médico em uma instituição médica da cidade citado abaixo. 

 Não realizamos distribuição de material e coleta em postos de saúde como antigamente. 

 

Favor entregar o material com coleta até 31 de outubro (segunda-feira) na instituição médica citado abaixo. 

Instituições médicas que podem receber exames  

Clínica Natsumi Shinryoujo......................(Natsumi) 

Clínica Kosei Eki Mae Shinryoujo............ (Hari) 

Clínica Fujita Iin ...................... ................(koujibukuro) 

Clínica Ishibe Shinryoujo.........................(Ishibe higashi) 

Clínica Ogawa Shinryoujo .......................(Ishibe higashi) 

Hospital Ikuta Byouin  ※.....................(Bodaiji) 

Clínica Bodaiji Shinryoujo ......................(Bodaiji) 

Clinica Hoshiyama Naika Iin...................(Bodaiji nishi) 

Clínica Aramaki Naika Kurinikku.............(Bodaiji higashi) 

Clínica Iwane Shinryoujo..................... (Iwane) 

Clínica Mito Shinryoujo....................... (Mito) 

Clínica Arakawa Kurinikku................... (Umekage) 

Clínica Kosei Chuou Kurinikku.............(Chuou) 

Hospital Kosei Rihabiri Byouin............ (Natsumi) 

Clínica Sano Iin ..............................(Ishibe chuou) 

Clínica Shimoda Kurinikku.................. (Shimoda) 

Clínica Nagomi Naika Kurinikku.......... (Iwane) 

Clínica Fukano Naika Iin.. ............(Hiramatsu kita) 

※ Realizado em simultâneo com o exame médico específico do Seguro Nacional de Saúde 

 

 

Informações: Seções da Política de Saúde”Centro de Saúde em Natsumi 

TEL: 0748-72-4008  FAX: 0748-72-1481 

 

 

O uso do fogo é proibido nos parques da cidade! 

 

Na temporada, quando os churrascos e os fogos de artifício são populares, há muitas reclamações sobre o uso do parque. 

Observe as ilustrações abaixo abandonadas em péssimas condições,vamos seguir as normas para que todos possam usá-lo 

confortavelmente. 

 

・ É proibido o uso de fogo. Por favor não brinque com fogo como churrasco e fogos de artifício. 

・ Por favor, leve seu lixo para casa com você. 

・ Por favor, pare com o despejo ilegal. 

・ Por favor, leve os dejetos do seu animal de estimação para casa. 

 

Observe a ilustração, condições que proíbe churrasco e fogos de artifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações: Seção de Política da Cidade, prédio leste“higashi chousha” 

TEL:0748-71-2348    FAX: 0748-72-7964 

TEL:0748-71-2348
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Aconselhamento jurídico gratuito para idosos e pessoas com deficiência 

 

1- Consulta gratuita com advogado                        2- Consulta gratuita com escrivão judicial  

Data:     14 de julho (qui)                             Data:     28 de julho (qui) 

Horário:  das 13h às 16h                               Horário:  das 13h às 16h 

   

Obs.1-  3 pares de pessoas para cada consulta acima (1 hora por 1 par de pessoa, reserva obrigatória) 

 

Obs.2-  Telefone diretamente para fazer reserva no local abaixo. 

 

Obs.3-  No momento da reserva,relatar o conteúdo da consulta. 

    

 

 

Informações: NPO Houjin Koka/Konan Seinen Kouken Center”Pangi” 

(Centro Comunitário de Kounan Dai Ichi Chiiki ,3ºandar) 

e-mail  pan-g.koka-konan@iaa.itkeeper.ne.jp 

TEL: 0748-86-6161   FAX: 0748-86-6199 

 

 

Vamos `a biblioteca! 

 

Biblioteca de Ishibe                         Biblioteca de Kosei 

Aberta das 10h às 18h                                    Aberta das 10h às 18h 

Calendário de funcionamento de julho                        Calendário de funcionamento de julho     

 

 

 

 

 

 

⃞ : Biblioteca de Ishibe fechada 

 

 

 

 

 

 

⃝ : Biblioteca de Kosei fechada 

 

 

Informações: Biblioteca de Ishibe: Konan-shi Ishibe Chuou 1-2-3   TEL: 0748-77-6252  FAX: 0748-77-6232  

 

           Biblioteca de Kosei: Konan-shi Chuou 5-50          TEL: 0748-72-5550  FAX: 0748-72-5554 
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Reunião de aconselhamento de estudo de férias de verão 

 

Faremos uma reunião de consulta para apoiar como encontrar um tema e como encontrar um livro. 

 

■ Data e hora:  30 de julho (sábado), 4 de agosto (quinta-feira), 6 de agosto(sábado), 

Todos os dias horários são das 11h às 14h30 

Aproximadamente 30 minutos de cada vez (consulta individual será fornecida após o término) 

■ Local:  Biblioteca de Kosei 

■ Público-alvo: alunos do ensino fundamental e médio (Shougakusei e Chugakusei) 

■ Capacidade: 5 pessoas de cada vez (necessita de inscrição prévia) 

■ O que levar:  materiais de escrita 

■ Onde se inscrever: na bibliteca de Kosei 

 

 

Participe do 3º. "Concurso de aprendizagem usando a biblioteca" da cidade de Konan.  

 

Vamos pesquisar para tirar as dúvidas e temas de interesses usando livros na biblioteca. 

Estamos recrutando trabalhos que tenham sido pesquisados e resumidos na biblioteca para alunos do ensino 

fundamental e médio (Shougakusei e Chugakusei) 

 

* Para mais detalhes, consulte homepage da biblioteca, folhetos ou entre em contato com a Biblioteca de Kosei. 

 

 

Informações:Biblioteca de Ishibe: Konan-shi Ishibe Chuou 1-2-3   TEL: 0748-77-6252  FAX: 0748-77-6232  

 

 Biblioteca de Kosei: Konan-shi Chuou 5-50         TEL: 0748-72-5550  FAX: 0748-72-5554 
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Bibloteca itinerante “Matsuzou kun” cronograma de julho 

 

Hiramatsu Kodomoen  1 de julho(sex) 13h30  às  14h 

Iwane Higashi Nougyou Shuuraku Center  1 de julho (sex) 14h30  às  15h 

Nintei Kodomoen Mito Youchien  6 de julho (qua) 13h    às  13h30 

Shion En  6 de julho (qua) 13h45  às  14h15 

Kitayamadai Jichikaikan  6 de julho (qua) 14h45  às  15h15 

Mito Shougakko 7 de julho (qui) 13h    às  13h30 

Kyoushin no Youchien HOPPA Ishibe Minami 7 de julho (qui) 14h    às  14h30 

Aboshi Akatsuki Hoikuen  8 de julho (sex) 10h30  às  11h 

Shimoda Shougakko  8 de julho (sex) 13h15  às  13h35 

Kyoushin no Hoikuen HOPPA Konan Mito 8 de julho (sex) 13h45  às  14h15 

Shimin Gakushuu Kouryu Center ( Sun Hills Kosei) 8 de julho (sex) 14h30  às  15h 

Mikumo Kujira Hoikuen 13 de julho (qua) 13h30  às  14h 

Mikumo Fureai Center 13 de julho (qua) 14h30  às  15h 

Nintei Kodomoen Hikari Youchien 14 de julho (qui) 11h30  às  12h 

Shimoda Kodomoen 14 de julho (qui) 13h45  às  14h15 

Shimoda Machizukuri Center  14 de julho (qui) 14h30  às  15h 

Koujibukuro Machizukuri Center  15 de julho (sex) 11h    às  11h30 

Mikumo Youchien  15 de julho (sex) 13h    às  13h30 

Ishibe Hoikuen  15 de julho (sex) 14h    às  14h30 

Bodaiji Kujira Kodomoen 21 de julho (qui) 13h45  às  14h15 

Bodaiji Machizukuri Center 21 de julho (qui) 14h30  às  15h 

Ishibe Minami Machizukuri Center 30 de julho (sab) 12h    às  13h 

 

 

 

Informações: Biblioteca de Ishibe: Konan-shi Ishibe Chuou 1-2-3   TEL: 0748-77-6252  FAX: 0748-77-6232  

 

               Biblioteca de Kosei: Konan-shi Chuou 5-50          TEL: 0748-72-5550  FAX: 0748-72-5554 
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Avisos do Centro de Saúde 

 

Exame médico infantil de julho 

 

Recepção: a partir de 13h (acompanharemos a cada 15 minutos) 

Local: Centro de Saúde em Natsumi 

Exame médico de: Alvo: crianças nascidas em Data de exame 

Crianças de 4 meses março de 2022 26 de julho (ter) 

Crianças de 10 meses setembro de 2021 28 de julho (qui) 

Crianças de 1 ano e 6 meses dezembro de 2020 14 de julho (qui) 

2 anos e 6 meses,consultas 

e exame odontológico dezembro de 2019 8 de julho (sex) 

Crianças de 3 anos e 6 meses dezembro de 2018 7 de julho (qui) 

 

Os exames podem ser cancelados, adiados ou ter o público alvo alterados devido ao novo coronavírus.                                 

 

 Emissão de caderneta de saúde materno- infantil (reserva obrigatória) 

 

Providenciar: Carimbo, formulário de gravidez (disponível também no Centro de Saúde) cartão "my number" ou 

cartão de notificação do sistema "my number", documento de identidade (carteira de motorista, passaporte, etc.) 

 

Obs.1-  Se não tiver formulário de notificação de gravidez, verifique com seu médico a data prevista do parto. 

 

 Obs.2-  No caso de procurador apresentar procuração escrita pela gestante, carimbo e documento de identidade 

        (carteira de motorista, passaporte, etc.) do procurador. 

 

Atividade "baby smile" 

 

Mini curso à partir das 10h às 11h. 

Consulta sobre questões de desenvolvimento e cuidados infantis. 

Data:  4 de julho (segunda-feira) 

Local:  Centro de Saúde em Natsumi. 

Destinado:  aos pais e bebês com 1 ano incompleto. 

Levar:  caderneta de saúde materno-infantil,fraldas, etc. 

 

 

Informações: Seção de Política de Saúde (dentro do Centro de Saúde em Natsumi) 

TEL:0748-72-4008       FAX: 0748- 72-1481 

 

 

 


