
Consulta aos estrangeiros sobre
questões da vida diária em Shizuoka

外国人住民のための生活相談会

Data: no dia 5 de junho, das 13:00-16:00
Local: Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko
Oute-machi biru 4F, sala de reuniões.
(Aoi-ku Ote-machi 3-11) .
Tema: Consultas legais e assuntos
relacionados à vida cotidiana com advogados
e especialistas como escrivão administrativo.
Público alvo: residentes estrangeiros e
pessoas com alguma relação com os
estrangeiros.
Intérpretes: inglês, filipino, espanhol,
português, chinês, nepalês e vietnamita e
também a interpretação “online” em 8 idiomas
como o indonésio e outros.
Custo:Gratuito
Inscrição: Prioridade para as reservas com
antecedência , porém poderá comparecer
diretamente no local.
Organização:　Same　(Associação de
Intercâmbio Multicultural da Cidade de
Shizuoka).Informação: Pelo☎ 054-354-2009
（Sede de Shimizu)

Sobre a vacinação do novo
coronavírus

新型コロナワクチン接種について

Todos os estrangeiros que  estão registrados
na cidade de Shizuoka também são elegíveis.
Os tíquetes de vacinação serão enviados em
sequência.

Cronograma

Idade Prazo de entrega Período estimado
da vacinação

Mais de 85 anos Enviado 24 de maio a
4 de julho.

75 a 84 anos A partir de final de
maio

Início de junho a
meados de julho.

65 a 74 anos A partir de meados
de junho

Início de julho a
meados de agosto.

16 a 64 anos A partir de  final de julho em sequencia

◆A idade é até o dia 31/mar/2022.
◆Para as pessoas que completam 16 anos
em 2021,a partir de julho será enviado em
sequência após o aniversário.
◆O tíquete de vacinação será enviado
conforme o registro de residência
[Método de reserva de vacinação]
Após receber o tíquete de vacinação, faça a
reserva no Sistema de reservas
“online” no site da cidade de
Shizuoka ou na Central de
Atendimento do novo
Coronavírus. E também pelo
código QR
【Levar no dia da vacinação】
①Tíquete de vacinação.
②Documento de verificação de identidade
(carteira de motorista, cartão do seguro de
saúde, My number card e outros).
③Formulário preliminar da vacina preenchido.
④Caderneta de remédio(pessoas com
doenças subjacentes e que tomam remédios
regularmente).

※Não será possível vacinar sem o tíquete
de vacinação e documento de verificação
de identidade. Por favor, certifique-se de
trazê-lo.
※Para reservas e consultas sobre a
vacinação, ligue gratuitamente para
☎ 0120-113-394.



Sobre o Seguro Nacional de Saúde
国民健康保険について

O aviso de pagamento corresponde ao ano
de 2021 e será enviado em meados de junho.

O pedido de redução ou isenção do
pagamento do seguro devido à infecção pelo

novo coronavírus, as pessoas que se
enquadram nas seguintes condições podem

receber redução ou isenção do pagamento do
Seguro Nacional de Saúde no ano

2021,mediante a solicitação.

[Alvo]① O principal elemento da família que
tinha renda faleceu ou teve doença grave
devido à infecção do novo coronavírus
(família).
② Devido aos efeitos da infecção do novo
coronavírus, famílias cuja  renda comercial,
imobiliária e salarial deve diminuir, e visto que
atendam a certas condições.
[Período de solicitação] Até 7 dias antes de
cada data de entrega (no caso de cobrança
especial, até 7 dias antes de cada data de
pagamento do benefício de pensão de
destinatário)
●Setor de Seguros e Previdência
Aoi ☎221-1070
Suruga ☎287-8621
Shimizu ☎ 354-2141

Estão abertas as inscrições  para as
moradias da Habitação Municipal de

Shizuoka
市営住宅の入居者募集

A cidade de Shizuoka está recrutando
inquilinos com os seguintes requisitos.　
Poderá se inscrever pessoas que residam na
cidade de Shizuoka ou trabalha numa
Empresa situada na cidade, possui
independência financeira, mas está com
dificuldade para alugar um imóvel particular,
estar noivo e possuir família.
Data de inscrição: do dia 1.º dia 5 de abril.
O formulário de inscrição encontra-se no setor
administrativo Shizuoka-shi Machizukuri
Kousha 15.º andar, ☎221-1253,
Shimizu Chosha 2.º andar,☎354-2238
Website : https://s-jutaku.com

Regulamentos de trânsito para o
revezamento da tocha olímpica

Tóquio 2020
東京２０２０オリンピック聖火リレー

実施日伴う交通規制について

Será realizado o revezamento da Tocha
Olímpica de Tóquio 2020.

Por favor, veja o mapa abaixo.
A área com linha vermelha no
mapa estará interditada nos
dias 23 (4.ª-feira) e 24 de junho
(5.ª-feira).

Use as estradas com uma linha verde como
desvio (estrada Ukai).
Agradecemos a sua cooperação.

Divisão de Promoção das Olimpíadas e
Paralimpíadas do Governo da Prefeitura de
Shizuoka ☎054-221-3219

https://s-jutaku.com

