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◆  ◆  ◆  INFORMAÇÕES ( お知らせ ) ◆  ◆  ◆

Setembro /2022-No.289 Português

Boletim informativo
de HAMAMATSU
Setembro /2022

*Este boletim é a tradução parcial do informativo em japonês “Koho 
Hamamatsu”.*Todos os telefones para informações são para 
atendimento em japonês.

Boletim Informativo da prefeitura de

HAMAMATSU
９月号 ポルトガル語版

População de Hamamatsu: 793.814
População de brasileiros: 9.546

（Dados de 01.09.2022） Hamamatsu

Utilizar o código QR para acessar o site do Boletim Informativo de Hamamatsu.
*O “código QR” é marca registrada da “Denso Wave Inc.”

Data base das informações deste boletim : 15 de agosto de 2022.
Devido à epidemia pelo novo Coronavírus, os eventos estarão sujeitos à alteração

CIDADE DE HAMAMATSU

O que fazer em caso de febre, 
tosse, etc.?
① Ligar para obter orientação com 

o [médico de preferência].
② Caso não tenha [médico de pre-

ferência], ligar para Hamamatsu 
Novo Coronavírus Call Center e 
digitar [1] após ouvir a telemen-
sagem.

Hamamatsu - Novo Coronavírus Call Center （consulta por telefone）

☎ 0120-368-567 （gratuito）
※Após a telemensagem, selecionar o número da informação desejada

Informação Horário

1

Sobre a infecção do Novo Coronavírus
・Centro de consulta e orientação
 (em caso de febre, tosse, falta de ar, etc.)
・Orientação, etc. ao paciente, à pessoa que 

teve contato próximo com infectado e/ou 
que testou positivo

Disponível 24 horas

4 Auxílio Extraordinário para Família isenta do 
Imposto Residencial, etc.

das 8:30 
às 17:15

Exceto final de semana 
e feriado

Informações sobre a infecção do Novo Coronavírus (COVID-19)
＜ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ ＞

Auxílio Extraordinário para Família isenta do Imposto Residencial (¥100 mil por família)
Família isenta do Imposto Residencial Pessoa com alteração repentina na renda familiar

Família que
receberá

O Formulário de Confirmação, etc., foi enviado à família conside-
rada elegível.
Há possibilidade de receber o benefício quando todos os membros 
da família passarem a ser isentos do Imposto Residencial devido 
retificação do imposto, divórcio, morte de membro familiar, etc.
Favor consultar o Hamamatsu - Novo Coronavírus Call Center.

A renda familiar após 01/jan/2022, reduziu ao va-
lor equivalente à renda da família isenta do Impos-
to Residencial, devido ao impacto do Covid-19.

Como
solicitar

Favor preencher o Formulário de confirmação, Formulário de requisição, etc. e enviar pelo correio até 30/setembro (sex).
Final do prazo está chegando. Favor entregar o quanto antes.
[Atenção]
※ O auxílio é concedido somente uma vez por família
※ Não poderá receber caso seja dependente de pessoa tributada, etc.

●Referente à solicitação
Hamamatsu - Novo Coronavírus Call Center (após a telemensagem em japonês, selecionar o número [4])
TEL:0120-368-567(ligação gratuita) [das 8:30 às 17:15 / exceto final de semana e feriado] 

Site do Auxílio 
Extraordinário

Site de medidas contra 
doenças contagiosas

Homepage da
prefeitura

Mídia social da prefeitura
LINE Twitter

Para verificar atualizações
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Matrícula para pré-escola municipal – abril/2023
＜ 令和５年４月の市立幼稚園入園の園児募集 ＞

Inscrição: De 03/out (seg) a 17/out (seg), das 9:00 às 16:30. 
※ Para solicitação de matrícula, etc., ir diretamente à pré-escola desejada.
※ O edital de inscrição, etc. estarão disponíveis nas pré-escolas municipais.

Site▶ ぴっぴ　幼稚園 （pippi yōchien） Buscar

Divisão de Educação Infantil e Creche (Yōji Kyōiku･Hoiku-ka) ☎457-2867

Sobre a vacinação contra o Novo Coronavírus
Dizem que a vacina é eficaz na prevenção do agravamento dos
sintomas. Portanto, recomendamos a vacinação.

Quando poderá ser vacinado 5 meses após a data que recebeu a 2ª dose

Quem poderá ser vacinado Jovem a partir de 12 anos de idade (até 17 anos incompletos será a vacina 
da Pfizer)

Local de vacinação Vacina
Vacinação individual Cerca de 450 hospitais/clínicas da cidade Pfizer / Moderna

Vacinação coletiva • Zaza City Hamamatsu Nishi Kan, 2F
• Hamakita Plaza Hotel Moderna / Takeda (Novavax)

3ª dose da 
vacina

Para a pessoa a partir de 18 anos que já tomou a 3ª dose, estamos enviando o cupom para 
4ª dose, pelo correio.
Verificar antecipadamente se já poderá agendar a vacinação da 4ª dose. Caso não se en-
quadre nas condições ① / ②, favor guardar o cupom recebido que poderá ser necessário 
posteriormente.

Quando poderá 
ser vacinado 5 meses após a data que recebeu a 3ª dose da vacina

Quem poderá 
ser vacinado

① Pessoa com 60 anos ou mais   ② Pessoa de 18 a 59 anos de idade, conforme abaixo:
• Comorbidade
• Trabalha em hospital, instituição para idosos, etc.
• Obesidade, IMC acima de 30 (índice de massa corporal)
• Diagnóstico de alto risco de desenvolver quadro grave da doença

※Poderá ser vacinado em hospital/clínica mais próximo ou no mesmo local de vacinação coletiva da 3ª dose.

※ Sobre a 1ª/2ª dose da vacina, favor ligar para o telefone exclusivo de vacinação (☎ 0120-319-567).

4ª dose da 
vacina

Vacinação
contra

Covid-19

Reservar direto no hospital
Vacinação 

individual em 
hospital próximo

Vacinação 
coletiva em área 

regional, etc.

Reserva via LINE

Reserva via internet

Pesquisar os hospitais na internet 

Reserva pelo telefone exclusivo de vacinação 
(¥0)
 ☎ 0120-319-567
Das 9:00 às 17:00, todos os dias
※Tenha cuidado para não discar errado

※ Possibilidade de alteração do local de vacinação coletiva a partir de outubro. Verificar no site da prefeitura, etc.

Imposto sobre bens imóveis / Imposto territorial urbano
＜ 固定資産税･都市計画税 ＞

Vencimento da 3ª parcela: 30/set/2022 (sex)
Informação:  
Pagamento ➡ Divisão de Assuntos Gerais de Serviços Fiscais “Zeimu Soumu-ka” ....... ☎457-2261
Tributação ➡ Divisão de Imposto sobre Bens “Shisanzei-ka” ........................................ ☎457-2155

Processo seletivo para servidor público contratado
＜ 会計年度任用職員（資格職等) ＞

Conteúdo do trabalho: Trabalho de intérprete/tradução na Divisão de Serviço Público de Hamakita-ku (Português)
Vaga:  Indeterminado
Data da seleção:  05/outubro (qua)
Admissão:  A partir de novembro. Contrato anual renovável até 5 anos (30h/semana)
Inscrição:  Divisão de Recursos Humanos, pessoalmente/correio [data de postagem até 26/setembro (seg)]

Site da prefeitura▶ 会計年度任用職員 （kaikei nendo ninyō shokuin） Buscar

Divisão de Recursos Humanos（Jinji-ka） ☎457-2081
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Matrícula para escola municipal primária/ginasial fora da jurisdição escolar - Ano letivo 2023
＜ 令和５年度市立小中学校入学 学区外就学の申請 ＞

A escolha da escola é determinada com base no registro de endereço.
Favor efetuar os trâmites caso pretenda efetuar matrícula em escola fora da jurisdição escolar.
※  Verificar detalhes na homepage referente às condições, autorização, período de matrícula, escolas que ado-

tam o sistema flexível, entre outros.
※  Após meados de setembro, verificar na homepage sobre matrícula em escola primária-ginasial integrada 

(shōchū ikkankō).
Informações: Divisão de Assuntos Gerais de Educação ou na escola primária matriculada.

Site da prefeitura▶ 入学　学区外就学 (nyūgaku gakkugai shūgaku) Buscar

Divisão de Assuntos Gerais de Educação (Kyōiku Sōmu-ka) ☎457-2406

Inscrição para creche, etc. - abril/2023
＜ 令和５年４月の認定こども園(保育所機能)･保育所・地域型保育事業の利用申込 ＞

A partir de 03/out (seg), o edital com a lista de documentos necessários estará disponível na Divisão de Edu-
cação Infantil e Creche e na Divisão de Bem-Estar Social das subprefeituras (exceto subprefeitura Naka e nas 
creches credenciadas).
※ Os formulários de atestado de trabalho, etc. estarão disponíveis antecipadamente no site.
※ É recomendável visitar a instituição desejada antes de efetuar a inscrição.
Inscrição: De 03/out (seg) a 27/out (qui) pelo correio [data da postagem]

Site▶ ぴっぴ　保育施設入園 （pippi hoiku shisetsu nyūen） Buscar

Divisão de Educação Infantil e Creche (Yōji Kyōiku･Hoiku-ka) ☎457-2833

Ampliação do Subsídio de despesa médica para criança a partir de 01/outubro
＜ １０月１日から子どもにかかる医療費の助成内容が拡大されます ＞

Divisão Pessoa elegível Até 30/setembro A partir de 01/outubro
① Despesa médica da 

criança
Até idade do ensino 
colegial

[Internação]→¥500 / dia
[Consulta]→¥500 /vez [Internação] → gratuito

[Consulta] →  gratuito somen-
te para bebê de 
0 (zero) ano

② Despesa médica de fa-
mília monoparental, etc.

Menor de 20 anos e 
responsável [Internação / consulta]

¥500/mês/instituição médica③ Despesa médica para 
pessoa com deficiência 
severa

Menor de 20 anos 
portador de caderne-
ta, etc.

Atenção

■  Nas respectivas despesas médicas, enquadra-se o valor da despesa coberta pelo seguro 
pago pelo beneficiário. 

■ A consulta será gratuita até o final do mês em que completar 1 (um) ano.
■ A consulta fora do horário de expediente não é gratuita, mesmo para bebê de 0 (zero) ano
■  Idade do ensino colegial → do término do ginásio até o primeiro 31 de março, após comple-

tar 18 anos
■  Despesa médica de menor de 20 anos de família monoparental → até o final do mês do dia 

anterior ao aniversário de 20 anos
■  Despesa médica para menor de 20 anos com deficiência severa → Até o último dia do mês 

do aniversário de 20 anos

A partir de 1º de outubro, favor utilizar o novo cartão de beneficiário enviado em setembro.
Detalhes sobre despesa médica de criança, família monoparental, etc.

Site▶ ぴっぴ　手当　助成　手続き （pippi teate josei tetsuzuki） Buscar

Detalhes sobre despesa médica para pessoa com deficiência severa.
Site da prefeitura▶ 重度 (jūdo) Buscar

① e ② Divisão de Apoio ao Desenvolvimento da Criança (Kosodate Shien-ka) ☎457-2792
③ Divisão de Bem-Estar e Saúde de Pessoas Portadoras de Deficiência (Shōgai Hoken Fukushi-ka) ☎457-2212

Book Start (outubro a dezembro)
＜ ブックスタート(１０～１２月) ＞

Experiência, orientação sobre leitura e cantigas para bebê. Será presenteado com um livro ilustrado.
Requisitos: Bebê de 8 meses a 1 ano incompleto (até o mês que completar um ano), com o responsável
Inscrição: A partir do dia 16 do mês anterior ao evento [balcão de atendimento/telefone]

Site da prefeitura▶ 浜松　ブックスタート (Hamamatsu Book start) Buscar

Biblioteca Central (Chuō Toshokan) ☎456-0234
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Hamamatsu Flower Park
＜ フラワーパーク ＞

Tema: Apresentação de dança havaiana Hula
Data: 16/out (dom), das 12:00 às 15:00

Site▶ はままつフラワーパーク （Hamamatsu flower park） Buscar

(Nishi-ku, Kanzanji-cho) ☎487-0511

Museu da Ciência (Mira ira)
＜ 科学館(みらいーら) ＞

Conteúdo: Planetário infantil “As estrelas desta noite e a constelação de Libra”
Data: Do dia 24 de setembro (sáb) até o dia 22 de outubro (sáb), das 10:30 às 11:10 (Somente aos sábados, 
domingos, feriados e durante feriado prolongado)

Site▶ 浜松科学館 （Hamamatsu kagakukan） Buscar

(Naka-ku, Kitaterajima-chō) ☎454-0178

Act City (Fundação de Promoção Cultural)
＜ アクトシティ(文化振興財団) ＞

●Concerto para 2 pianos 
　Apresentado pelos premiados do ～ Concurso Internacional de Piano de Hamamatsu～
Data: 18/dez (dom), das 14:00 às 17:00
Local: Concert Hall
●ACT Premium Series Vol.29
　Jean-Guihen Queyras (Violoncelo solo) Convidado: Yokosaka Gen
Data: 20/dez (ter), das 19:00 às 21:00
Local: Concert Hall
[Item em comum] Inscrição: [Loja online HFC, Bilheteria do Act City (Somente vendas no balcão), etc.]
A partir do dia 18 de setembro (dom), 10:00 (Ordem de chegada)

Site▶ はまかる （Hamakaru） Buscar

(Naka-ku, Itaya-machi) ☎451-1114

Curso de japonês - Hiragana/Katakana (Higashi-ku)
＜ 日本語教室　ひらがなカタカナ漢字クラス(東区) ＞

Período: De 12/nov/2022 até 11/fev/2023, aos sábados das 13:00 às 16:00 (12 aulas no total)
Local: Centro de Serviço Comunitário Kaba (Higashi-ku Koyasu-cho)
Inscrição: A partir do dia 20/set (ter) [pessoalmente, por ordem de chegada]
 ※ Haverá prova para avaliação. Favor ligar com antecedência.

Site▶ ＨＡＭＡＰＯ Buscar

Centro de Apoio ao Estudo para Estrangeiros U-TOC (Gaikokujin Gakushū Shien Center) ☎592-1117

Consulta gratuita para estrangeiro
＜ 外国人のための相談会(無料) ＞

Conteúdo Data
Consulta com despachante, mediação de questões envolvendo cidadão japonês e cidadão 
estrangeiro (Despachante ADR – Resolução Alternativa de Litígios)

08/out (sáb)
20/out (qui)

Consulta jurídica 15/out (sáb)
27/out (qui)

Consulta sobre a qualificação de permanência 10/nov (qui)

[Item em comum] Horário: Das 13:00 às 16:00   Local: CREATE Hamamatsu (Naka-ku, Hayauma-cho)
Inscrição: A partir de 15/set (qui) no balcão de atendimento/telefone, por ordem de chegada]

Site▶ 浜松市多文化共生センター （Hamamatsu-shi Tabunka Kyōsei Center） Buscar

Centro Intercultural de Hamamatsu (Hamamatsu-shi Tabunka Kyōsei Center) ☎458-2170


