




Calendário de Saúde
Programação do mês de Janeiro

健診カレンダー 2019年1⽉予定
 - Os moradores da região de Minakuchi e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Minakuchi-Hoken-Center.
 - Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka e Konan, podem participar do exame realizado no Koka-Hoken-Center.
 - Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka, Konan e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Konan-  
   Hoken-Center e Kaede-Kaikan. 
 - Não é necessário fazer reserva. Compareça diretamente no local. Horário de recepção: 13:00 ~ 13:30 horas

Tipo de exame : Nascimento: Dia do exame : Local : O que portar :

Exame infantil
de 4 meses

2018 / 09

Dia 23 de Janeiro
 (4ª.feira)

Kaede-Kaikan

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,

troca de roupa e leite

Dia 24 de Janeiro
(5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Dia 29 de Janeiro
(3ª.feira)

Shigaraki-
Hoken-Center

Exame infantil 
de 10 meses

2018 / 02

Dia 10 de Janeiro
 (5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda, 

troca de roupa e leite

Dia 23 de Janeiro
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

Dia 29 de Janeiro
(3ª.feira)

Shigaraki-
Hoken-Center

Exame infantil de 
1 ano e 8 meses

2017 / 05

Dia 09 de Janeiro
(4ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center Caderneta maternal,

questionário e fraldaDia 16 de Janeiro
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

Exame infantil de
2 anos e 6 meses 

2016 / 06

Dia 16 de Janeiro
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan Caderneta maternal,
questionário e questionário do

exame de audição
(faça o exame em casa)

Dia 17 de Janeiro
(5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

2015 / 06

Dia 28 de Janeiro
(2ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame de
acuidade visual. Poderá recolher a

urina e trazer em um recipiente limpo.)
Dia 30 de Janeiro

(4a.feira)
Kaede-Kaikan

Informações: Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka)   TEL: 0748-69-2167   FAX: 0748-63-4085

Consultas sobre o desenvolvimento e aprendizado・育ちと学びの相談
Consultas relacionadas ao desenvolvimento, educação e preocupações.  

   >>> Correspondentes: Crianças acima de 4 anos que frequentam escolinhas ou creche, 
                                           estudantes do primário, ginásio, colegial e jovens de até 25 anos.   
   ※>>> Horário de atendimento : Das 9:00 ~ 17:00 horas     É necessário fazer a reserva.
  ※  Crianças menores de 4 anos, devem consultar o Centro de Saúde (Hoken-Center)  TEL: 0748-69-2169

Informações: Dpto. de Apoio ao Desenvolvimento (Hattatsu-Shien-Ka) TEL: 0748-69-2179

Balcão de Apoio ao Cotidiano (Consulta de vida cotidiana e trabalho)
⽣活・仕事の相談（⽣活⽀援窓⼝）

  O Departamento de Apoio ao Cotidiano oferece o balcão de consultas para as pessoas que passam por  
  preocupações da vida cotidiana, trabalho e outros.  ※ Não é necessário fazer a reserva.
          >>>> Balcão de Apoio ao Cotidiano TEL: 0748-69-2158 FAX: 0748-63-4085
          >>>> Horário de atendimento : Das 9:00 ~17:00 (Exceto finais de semana e feriados)

Declaração de amortização de bens (Imposto sobre bens fixos)
償却資産（固定資産税）の申告

  Instalações como teto solar, maquinários e outros correspondem também aos tributos do Imposto sobre bens
fixos. Existe a necessidade de fazer a declaração todos os anos, conforme as condições atuais no dia 1 de janeiro.
   >>>Prazo da declaração: Até o dia 31 de Janeiro de 2019

Informações: Dpto. de Impostos TEL: 0748-69-2129   FAX: 0748-63-4574




