
 

 

 

 

Relações Públicas da Cidade de Azumino    

Língua Portuguesa Nº 76 ( Língua Japonesa Nº 144)   

MAIO de 2012 – 5 月号     

População de Azumino:  99,3111  

Estrangeiros:  1507  (dados de 1º /maio )  

 

  UTILIDADES  /  YAKUDATSU’JOUHOU   

 PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 月
がつ

の納期
の う き

    

 Imposto de carro KEI “KEI-JIDOUSHA”                                  parcela única  
 Conta de água        ( para os moradores de Toyoshina, Horigane e Akashina)  
 Conta de esgoto                       ( para os moradores de Hotaka e Misato) 

~ PRAZO DE PAGAMENTO   31 de Maio (quinta-feira) ~ 

 TELEFONES ÚTEIS  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  主
おも

な官公
かんこう

署
しょ

の電話番号
で ん わ ば ん ご う

  

GERAL PREFEITURAS REGIONAIS CENTRO DE SAÚDE 

Prefeitura Central de AZUMINO 0263-71-2000 TOYOSHINA 0263-72-3111 TOYOSHINA 0263-72-9970 

POLÍCIA 110 HORIGANE 0263-72-3106 HORIGANE 0263-73-5770 

BOMBEIRO / PRONTO-SOCORRO 119 HOTAKA 0263-82-3131 HOTAKA 0263-81-0711 
CONSULADO GERAL DO BRASIL em TOKYO 03-5488-5451 MISATO 0263-77-3111 MISATO 0263-77-9111 

EMBAIXADA DO BRASIL 03-3404-5211 AKASHINA 0263-62-3001 AKASHINA 0263-81-2251 

- Regional da Imigração em Nagano ( NYUUKOKU-KANRI-KYOKU ) TEL.: 026-232-3317 

- Consultas sobre as condições de trabalho dos estrangeiros, em português todas as 2ª e 4ª feira das 9 ~ 17 hs TEL.: 026-223-0553 

- Home page da cidade de Azumino em português : http://www.city.azumino.nagano.jp/pt/index.html 
- Home page do consulado do Brasil em Tóquio :  http://www.consbrasil.org/consulado/  
 

 CLÍNICAS DE PLANTÃO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MÊS DE JUNHO  6月
が つ

の休日
きゅうじつ

当番医
と う ば ん い

 

 

 
dia 3 (dom) dia 10 (dom) dia 17 (dom) dia 24 (dom) 

Hospitais e 
 Clínicas 

YAZAKI SHINRYOUJO 
AKASHINA 
62-2360 

IIDA IIN 
HOTAKA  

83-5061 

HIRABAYASHI IIN 
AKASHINA 
62-2227 

TOUNOHARA 
UCHIKAWA IIN 

AKASHINA 
81-2121 

NEZU NAIKA IIN 
HOTAKA 

82-8382 

KAMIYA SHONIKA IIN 
TOYOSHINA 
72-5162 

TAKAHASHI IIN 

HOTAKA 
82-2561 

ISHIDA IIN 
TOYOSHINA 
72-2766 

AZUMINO KEISEI HIFU 
CLINIC 

TOYOSHINA 
72-2345 

MARUYAMA NAIKA 
CLINIC 

TOYOSHINA 
72-6188 

NAKAJIMA SEIKEI 
GEKKA 

TOYOSHINA 
72-3543 

KOGURE IIN 
MISATO 

77-2119 

Dentistas 
TANO SHIKA IIN 

HOTAKA 
82-7537 

MATSUMURA SHIKA IIN 
AKASHINA 
62-2048 

YAMAMOTO SHIKA IIN 
TOYOSHINA 
72-5748 

ALPS SHIKA CLINIC 
MISATO 

77-8901 

* 

 Há casos em que as clínicas de plantão sofrem mudanças, favor confirmar pelo telefone de informações (  0120 – 890 – 423)  

TELEFONES DOS CENTROS DE EMERGÊNCIAS NOTURNAS 

・Pediatria e Clínica Geral em frente ao HOKEN-CENTER de Toyoshina (19:00 as 10:00)   tel.: 0263-73-6383 

Fechado aos domingos, feriados, feriado de final e início de ano e finados. 

・Informações de Emergência Pediátrica na Província de Nagano (19:00h as 23:00) tel: # 8000 caso não 

consiga linha ligue para 0263-72-2000 
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 Português – ポルトガル語  

 

Por mais longa que seja a noite, o sol volta 

sempre a brilhar. 

(Autor Desconhecido) 

http://www.city.azumino.nagano.jp/pt/index.html
http://www.consbrasil.org/consulado/


Datas de pagamento: 

1ª parcela 2 de julho (2ªf) 

2ª parcela 31 de agosto (6ªf) 

3ª parcela 31de outubro (4ª f) 

4ª parcela 31 de janeiro (5ªf) 

  COMUNICADOS  /  OSHIRASE   

Realização dos exames médicos realizados pela cidade                 市
し

の健
けん

診
しん

が始まります
は じ

  

Em junho será iniciado os exames médicos para as pessoas que se inscreveram (através do cartão“hagaki”), de acordo 

com a época será intercalado nos Centros de Saúde de cidade (Toyoshina, Hotaka, Misato, Horigane e Akashina). Para os 
inscritos foram enviados os comunicados e os questionários com as datas e locais para os exames.                                                                                    
Maiores informações: 

CENTROS DE SAÚDE DE TOYOSHINA  TEL : 72 – 9970  HOTAKA  TEL: 81 – 0711  
MISATO TEL: 77 – 9111 HORIGANE  TEL: 73 – 5770  AKASHINA TEL: 81 – 2251 

 
SERÁ ENVIADO O COMUNICADO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO RESIDENCIAL E PROVINCIAL DO ANO FISCAL 24 (abril 2012 / março 2013)   

                     平成
へいせい

24年度視県民税納税通知書
ねんどしけんみんぜいのうぜいつうちしょ

を発送
はっそう

します 

  O boleto com 4 parcelas do imposto residencial do ano fiscal 24 (abril 2011 / março 
2013)  será enviado a todos os receptores na primeira quinzena de junho. Ao chegar 
em suas mãos favor verifique o conteúdo e pague as parcelas até a data de 
vencimento.  

As parcelas poderão serem pagas em uma das Regionais da cidade, em lojas de 
conveniência e bancos. 

As datas de vencimento do ano fiscal 24 (2012, 2013) será de acordo com o quadro 
ao lado. Já para as pessoas que tem o imposto descontado diretamente do salário, a 
folha do comunicado do imposto será entregue diretamente pela fábrica,verifique por favor.        

    Maiores informações: 
Sobre o comunicado, Seção Fiscal do Cidadão “Shiminzei-ka” Tel: 72 - 3111 

◎ AJUDA DE CUSTO INFANTIL – JIDOU TEATE                         児童
じ ど う

手当
て あ て

  

Em abril de 2012 o Kodomo Teate passou a se chamar Jidou teate. O pagamento será da mesma forma, porém, a 
renda anual dos pais não poderá ultrapassar o valor de 9.600.000 milhões ienes para receber o valor padrão. 

Valor auxílio mensal para os que se enquadram dentro do padrão: 

・ de 0 até antes de completar os 3 anos  15,000 ienes por mês    

・ de 3 até 12 anos (até a formatura do primário) (1° e 2° filho) 10,000 ienes por mês 

・ de 3 até 12 anos (até a formatura do primário) (acima do 3° filho) 15,000 ienes por mês 

・ estudantes do ginásio 10,000 ienes por mês 

Valor auxílio mensal para os que ultrapassarem o valor padrão: 

・ de 0 ano até estudantes do ginásio  5,000 ienes por mês 

O pagamento dos 4 meses anteriores será realizado no dia 15 dos meses de junho, outubro e fevereiro. 
A Notificação da Situação Atual “ Guenkyou Todoke” será enviada no início de junho, conferir os dados e entregar até o 

final de junho nos locais indicados.                 Maiores informações : Seção da Criança “Jidou Kakari” Tel: 81 – 0727 

 

SAÚDE  Dia 31 de Maio dia internacional sem cigarro         5月
がつ

31日
にち

は世界
せかい

禁煙
きんえん

ディー 

A maior causa do câncer é o cigarro. Caso o cigarro seja extinto 1/3 do câncer da população masculina será abolido. Atualmente no Japão a maior 
causa de morte causada por câncer e o câncer do pulmão. Das 70% das pessoas que morrem desta doença é do sexo masculino e 20% do sexo 
feminino e a causa é o cigarro.  

É um grande perigo o fumo entre jovens antes dos 20 anos, a porcentagem de quem fuma é de 60% maior de morrer por 
esta doença. Além de que, está aumentando o número de doenças de câncer causado pelo cigarro na garganta, estômago, 
esôfago e fígado. Por outro lado, o número de fumantes do sexo masculino está diminuindo e o do sexo feminino está 
aumentando. Segundo informações o cigarro traz maior dano as mulheres que para os homens.  

O cigarro durante uma gravidez faz com que não chegue o oxigênio suficiente ao feto, e além de retardar o crescimento, o risco 
de nascer prematuro e bem maior. O cigarro também traz um grande problema a saúde de quem está por perto de fumante. A fumaça que sai 
através do filtro do cigarro contém particulas tóxicas que causa o câncer e outras doenças. Enfim, mesmo para quem não é fumante mas fica próximo 
de quem fuma tem uma grande probabilidade de ter a mesma doença. Para se ter uma vida saudável o primeiro passo é não fumar, o segundo é 
parar de fumar, caso não consiga evite fumar próximo das pessoas.  

 Maiores informações: 
Seção de Desenvolvimento da Saúde  “Kenkou Suishin-ka” Tel: 81 - 0726 

 
EDITORIAL  Já estamos no final de maio, já podemos ver todos os TAMBO (arrozais) cheios de água com mudas de 

arroz. Nos dias ensolarado podemos ver dentro dos arrozais o reflexo da paisagem das montanhas do KITA ALPS, imagem que não 

tenho palavras para descrever a beleza. Espero que todos possam curtir e aproveitar bem esta época do ano. 
Informações sobre este Informativo em português ou sobre qualquer assunto da prefeitura 

Prefeitura de Azumino (Central)  tel : 71-2000 Regional de Hotaka tel : 82-3131 
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