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Seção de Integração e Assuntos Internacionais, Departamento de Planejamento, Prefeitura de Oizumi

Endereço: Oizumi-machi Hinode 55-1

☎:0276- 63-3111(Ramal 212/213) FAX: 0276- 63-3921

E-mail: kokusai@town.oizumi.gunma.jp

FERIADO DE FINAL E INÍCIO DE ANO
∼De 29 de dezembro a 3 de janeiro∼

年末年始のお知らせ

COMÉRCIO

COLETA DE LIXO
A coleta de Lixo Não Inflamável e
Reciclável também paralisa neste
período.
A coleta voltará a recolher normalmente a partir do
dia 4 de janeiro. Portanto, não deposite o lixo nos
postos de coleta antes desta data. Quanto a Coleta
de Lixo Inflamável, confira no Calendário de
Coleta de Lixo. Preserve a higiene da sua região.
Faxina anual: para quem aderir aos costumes
japoneses de limpar a casa antes
da virada do ano, poderá levar o
lixo resultante da limpeza
diretamente no Centro de Limpeza
para despachá-los.

Feriado de final e início de ano,
principalmente o dia primeiro é
sagrado aos japoneses. A maioria
das fábricas, repartições públicas,
instituições médicas não funcionam.
Alguns estabelecimentos comerciais ou lojas de
conveniência poderão ser a salvação, mas nem tudo
pode ser encontrado (como medicamentos, por
exemplo). Portanto, previna-se até o final de ano.
As grandes lojas de departamentos e supermercados
já reiniciam suas atividades no dia 2 de janeiro.
Algumas iniciam apenas no dia 4 de janeiro.

BANCO

O Centro de Limpeza estará
funcionando exclusivamente
no dia 17,23,28,29 e 30 de dezembro
Horário: das 9h às 11h30 e
13h às 16h (dia 30 até as 15h)
※ Leve somente lixo que possam ser
processados pelo Centro de Limpeza.

Os dias e horários de funcionamento
diferem conforme o banco ou caixa
eletrônico. Para não ficar na mão,
verifique o funcionamento do caixa
eletrônico que costumam usar.

INSTITUIÇÕES MÉDICAS

PREFEITURA
Você está em dia com os impostos municipais?
A seção de arrecadação de impostos estará
atendendo para recolhimento e consulta sobre
impostos nos seguintes dias:
29(qui) e 30(sex) de dezembro
das 8h30 às 17h15
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A maioria fecha no período
mencionado. Mas, para
atender os casos de
emergência, os hospitais e as
clínicas estarão em regime de
plantão
(confira na Home page do Centro Comunitário
Multicultural de Oizumi
http://www.oizumi-tabunka.jp/

FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO
DO BALCÃO DE FINANÇAS (ARRECADAÇÃO)
延長 窓口 と 土曜 窓口の ご案 内

O Departamento de Finanças (Seção de
Arrecadação de Impostos: balcão 7) estará
funcionando nos dias e horários citado ao
lado, a fim de atender os moradores que
não podem comparecer à Prefeitura no
horário comercial durante os dias da
semana.
O balcão funcionará para que possa
pagar os seus impostos ou para fazer
consultas de parcelamento.
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税金 納 期の お知ら せ

Lembrete: Dia 26 de dezembro, vencimento da
4 ª Parcela:Imposto sobre Bens Imobiliários
6ª Parcela:Imposto sobre Seguro Nacional de Saúde

Todas às QUARTAS:
Dias : 7,14,21 e 28 de dezembro
Aberto até às 19h15
Todos os SÁBADOS E FINAL DE ANO:
Dias: 3,10,17,24, 29 e 30 de dezembro

Aberto das 8h30 às 17h15
時 間外 納税窓 口の ご 案内

INSCRIÇÕES PARA PROGRAMAÇÃO
PÓS-ESCOLA ( Gakudo Hoiku ) 2017

VOCÊ ESTÁ EM DIA COM OS IMPOSTOS?
Medidas severas poderão ser tomadas caso não pague seus impostos!
町税などの滞納処分を強化しています

平成２９年度学童保育児童の募集

Abrem as inscrições para a Programação Pós-Escola (Gakudo
Hoiku). Mesmo aqueles que já frequentam a Casa da Criança
(Jidokan) devem entregar o Formulário de inscrição (dispostos em
suas respectivos jidokans a partir de 28 de novembro).
□Período da Inscrição:
1 de dezembro de 2016 a 16 de janeiro de 2017
□Público-alvo: alunos de 1º a 6º ano do primário (em 1 de abril
de 2017) que não têm onde ficar depois das aulas, devido ao
trabalho de seus pais,etc.
□Local da Inscrição: na própria instituição
- Higashi Jidokan (☎ 0276-62-0133)
- Nishi Jidokan
(☎ 0276-62-4689)
- Minami Jidokan (☎ 0276-63-1721)
- Kita Jidokan
(☎ 0276-63-3820)
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SEGURANÇA NO TRÂNSITO
∼De 1º. ao dia 10 de dezembro∼
冬の県民交通安全運動

Do dia 1º ao dia 10 de dezembro será realizada a
Campanha Provincial de Inverno sobre a Segurança no
Trânsito.
Slogan: Pequenos cuidados, grande proteção!
Nem precisa comentar que todo cuidado é pouco!
Portanto, redobre sua atenção no volante, tendo em mente
os seguintes itens que foram elaborados para esta
campanha:
Pontos importantes da Campanha:
1. Prevenir acidente de trânsito
envolvendo crianças e pessoas idosas
2. Não dirigir bêbado
3.Prevenir acidente de trânsito
ao entardecer e de madrugada

RECOLHIMENTO DE CALENDÁRIO/2017
不要なカレンダーなどの収集・配布

Se tiver em casa algum calendário 2017 que esteja sobrando
traga, para ser doado a quem precisa.
De repente o calendário que iria ficar
encostado, poderá ser de grande utilidade
num outro lar.
□Período para recolhimento: até o dia 26 de dezembro
□Onde trazer os calendários:
Centro Comunitário Multicultural de Oizumi (0276-62-6066),
endereço :Yoshida 2011-1), Prefeitura de Oizumi
□O que trazer:calendário, agenda
□Período de distribuição dos calendários: 4 de janeiro
□ Locais de distribuição: Prefeitura de Oizumi, Centro
Comunitário Multicultural de Oizumi.
□Informações: Seção de Integração e Assuntos Internacionais
(Kokusai Kyodo-ka), da prefeitura , pelo telefone 0276-633111 (ramal 213)

CENTRO DE APOIO E ACONSELHAMENTO
SOBRE VIOLÊNCIA CONJUGAL
TEL: 0276-20-3988
配偶者暴力相談支援センター

Você não está passando por Violência Doméstica?
Atendimento gratuito com consultores especializados em casos
de Violência Doméstica.
As consultas são estritamente sigilosas.
Venha fazer consulta sem fazer cerimônias.
□Dias de consulta: De segunda a sexta-feira
das 9h as 12h e das 13h as 17h
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O imposto recolhido é utilizado para melhorar e ampliar os
serviços públicos municipais e provinciais (educação, assistência
social, etc) direcionados à população. Este tributo é calculado
conforme a renda que cada pessoa teve durante o ano anterior, e
no mês de junho é determinado o imposto. O carnê de
pagamento do imposto é enviado à casa de cada contribuinte.
Obs:Mesmo que receba o carnê de pagamento, porém se a
sua Declaração do Imposto de Renda não foi concluída, este
valor não é real.
Os impostos são divididos em várias parcelas, com prazo para
pagamento. Se não efetuar o pagamento dentro do prazo
determinado, será lhes enviado cobrança, receberá telefonemas,
visitas e até mesmo intimação. Se mesmo assim não comparecer
para quitar a dívida, será tomado medidas severas como
confiscação de bens, imóveis, salário,etc.Tal medida será tomada
para não ser injusto com aqueles que vem pagando
regularmente todas as quotas dos impostos.
Dados de confiscação somente no ano 2015:
- 1.009 casos de confiscações, tais como poupança, salário,
aposentadoria, seguro de vida, etc
- 20 casos de confiscações de bens imobiliários.
Se por algum motivo não consegue pagar o imposto dentro do
prazo, compareça na Seção de Arrecadação para fazer
consulta sobre a forma de pagamento.
□Informações: Prefeitura de Oizumi, telefone 0276-63-3111

Comunicado da

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE TATEBAYASHI
確定申告について

Época para realizar a Declaração do Imposto de Renda/2017
Do dia 16 de fevereiro a 15 de março
※Aqueles que tem o direito a restituição do IR, poderão fazer antes
do dia 15 de fevereiro
Aos assalariados (acerto do Imposto de Renda no final do ano)
Realize a Declaração do Imposto de Renda, entregando os
comprovantes para deduções,etc., no escritório da empresa onde
trabalha para que possa fazer o acerto do Imposto de Renda
realizado no final de ano.
Se esqueceu de incluir algum dependente ou esqueceu de
apresentar algum comprovante de dedução, poderá realizar a
retificação da Declaração do Imposto de Renda.
Preenchimento do Formulário da Declaração do Imposto de
Renda através da Homepage (www.nta.go.jp).
Poderá preencher a Formulário da Declaração do
Imposto de Renda, inserindo os valores conforme as
instruções. O cálculo será feito automaticamente.
Após concluido o preenchimento do Formulário, imprimir e enviar via
correio para a Receita Federal.
Consulta sobre Declaração do Imposto de Renda
As pessoas interessadas pela consulta, devem marcar hora, por
telefone, antecipadamente. O Telefone da Secretaria da Fazenda de
sua jurisdição, consta na seguinte página: www.nta.go.jp

Não deixe o cachorro solto!
犬の放し飼いはしないでください

No mês passado, nesta cidade, um cachorro de grande porte estava
solto, sem coleira. Este cachorro agrediu um cachorrinho na qual
levou a morte do pobrezinho. Portanto, caso aviste um cachorro sem
coleira, alertamos para que não se aproxime, mexa ou provoque-o.
E para aqueles que tem cachorro, podem pensar Meu cachorro é
bonzinho, ou `Meu cachorro é obediente. Para o dono talvez, seja. No
entanto, para estranhos pode causar sérios danos.
□Detalhes: Seção do Meio Ambiente, da prefeitura de Oizumi,
telefone 0276-63-3111 Ramal 132

Atividades Pais&Filhos

IZUMI NO MORI

ARRANJO FLORAL
親子寄せ植え講習会のお知らせ

Tel: 0276-20-0035
いずみの杜の教室のご案内

ÁRVORE DE NATAL & ILUMINAÇÃO DO IZUMI NO MORI
□Período:8 de novembro (ter) a 28 dezembro(qua)
□Local: Izumi no Mori (No saguão da instituição,
estacionamento)
CONCERTO NATALINO
□Dia:23 de dezembro(sex)
□Horário: 13h ~15h
□ Conteúdo: Apresentação musical e instrumental de vários
grupos voluntários, dança hula hula,etc.
As inscrições dos cursos abaixo iniciam-se no dia 6 de
dezembro (ter).Tem como público-alvo, moradores e/ou
trabalhadores de Oizumi. Os interessados devem se inscrever
diretamente no Izumi no Mori.
【AULA DE AQUA BODY MAKE】
□Dias:6,13,20 e 27 de janeiro (sex)
□Horário: 10h45 ~11h45
□Vagas: 20 pessoas
□Custo: 2.000 ienes

□Dia: 11 de dezembro(dom) a partir das 10h
□Local: Salão Público de Oizumi (Oizumi-machi
Kominkan), Sala de Artes ( Kougei-shitsu)
□Público-alvo: Pai e/ou Mãe solteiro(a), juntamente com
seu filho
□Custo: 1.000 iens por família
□Vagas: 20 pessoas
□Inscrição e informações: até o dia 2 de dezembro, no
Comissão da Previdência Social, telefone 0276-63-2294

ATIVIDADES NATALINAS
DA CASA DA CRIANÇA (JIDOKAN)
各児童館のクリスマス

KITA JIDOKAN ( TEL:0276-63-3820)
□Dia: 22 de dezembro(qui) das 14h as 16h
□Conteúdo: Bingo, o acender das velas, e
presentes do papai noel.
NISHI JODOKAN ( TEL:0276-62-4689)
□Dia: 22 de dezembro(qui) das 13h30 as 15h
□Conteúdo: Apresentação musical,
Distribuição de presentes do papai noel,
o acender das velas.

【AULA DE IOGA】
□ Dias: 6,13,20 e 27 de janeiro(sex)
□ Horário:10h30 ~11h30
□ Vagas: 15 pessoas
□ Custo: 2.000 ienes

MINAMI JIDOKAN ( TEL:0276-63-1721)
□Dia: 22 de dezembro(qui) das 13h30 as 16h45
□Conteúdo: Apresentações divertidas das crianças,
entrega de presente do papai noel

【AULA DE AQUABICS】
□Dias: 11,18 e 25 de janeiro (qua)
□Horário: 10h45 ~11h45
□Vagas: 25 pessoas
□Custo: 1.500 ienes

HIGASHI JIDOKAN (TEL: 0276-62-0133)
□Dia: 22 de dezembro(qui) das 14h as 16h
□Conteúdo: Brincadeiras, apresentação
Musical , o acender das velas, papai Noel
também estará presente para alegrar toda a criançada.

AULA DE FITNESS】
□Dias: 11, 18 e 25 de janeiro (qua)
□Horário: 19h30 ~20h30
□Vagas: 30 pessoas
□Custo: 1.500 ienes

AULA DE ESQUI
PARA MÃES(PAIS) SOLTEIROS&FILHOS

【AULA DE AQUABICS】
□Dias: 11,18 e 25 de janeiro (qua)
□Horário: 19h~20h
□Vagas: 20 pessoas
□Custo: 1.500 ienes

「親子スキー教室」参加者募集

AULA DE FITNESS】
□Dias: 17, 24 e 31 de janeiro (ter)
□Horário: 10h30 ~11h30
□Vagas: 25 pessoas
□Custo: 1.500 ienes

COMEMORAÇÃO NATALINA
クリスマスパーティーのお知らせ

□Dia: 17 de dezembro(sáb)
das 13h30 ~ 16h
□Local: Salão Público de Oizumi (Oizumi-machi
Kominkan),2F, Sala Oriental ( Nihonma)
□Custo: Gratuito
□Público-alvo: alunos com idade equivalente ao do primário
□Preparar: 1 presente no valor de ±300 ienes
(para fazer a troca de presente)
□Inscrição e informações: até o dia 9 de dezembro, no
Salão Público de Oizumi, telefone 0276-62-2330
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□Data:5 de fevereiro (dom) das 10h ~ 16h
□Destino:Pista de Esqui Minakami Hodaigi
□Público-alvo:Mãe/Pai solteiro(a)& filho(s)
que vivem na Província de Gunma
□Vagas：80 pessoas(incluindo pais e filhos)
□Custo: - Adultos: 6.000 ienes(sócio 5.000 ienes),
Crianças até 18 anos: 3.000 ienes
Crianças menores que 3 anos : 1.000 ienes
※ Incluso somente transporte, seguro contra acidente e
passaporte.
□ Ponto de embarque: Prefeitura de
Tatebayashi,Terminal de Ônibus de Ota,Kiryu Fukushi
S o g o C e n t e r, P r e f e i t u r a d e I s e s a k i , R a r a n
F u j i o k a , E s t a ç ã o d e Ta k a s a k i , E s t a ç ã o d e
Shinmaebashi,Prefeitura de Shibukawa , Numata Undo
Koen, Prefeitura de Shibukawa.
□ Inscrição: No Cartão-Resposta, escreva seus dados:
endereço, telefone, nome e idade de todos que
participarão e informe o local de embarque. Envie até o
dia 13 de janeiro(sex) para o seguinte endereço:
Gunma-ken Shakai Fukushi Sogo Center, 〶371-0843
Maebashi-shi, Shin-Maebashi-cho 13-12, Tel: 027-2556636 FAX 027-255-6652

CALENDÁRIO DE SAÚDE DE OIZUMI
保健カレンダー

DATA

DEZEMBRO

MÊS

ESPECIFICAÇÃO

LOCAL

ALVO

HORÁRIO

Consulta sobre a saúde do adulto

Aos interessados

9h30~11h

Consulta sobre a saúde do bebê

Bebês e seus pais

〃

DIA

SEM

5

Seg

6

Ter

9

Sex

Orientação ao casal

12

Seg

Consulta sobre a saúde do adulto

15

Qui

16

Sex

19

Seg

Centro Geral de
Assistência
Exame Clínico de 1 ano e 6 meses de idade
Social
Exame Clínico dos 7 meses de idade
e de Saúde
Consulta sobre a saúde do adulto
(0276-55-2632)
Exame Clínico dos 4 meses de idade

20

Ter

21

Qua Exame Clínico dos 3 anos de idade

22

Qui

Exame Odontológico dos 2 anos de idade

Gestante e seus familiares

13h~15h

Aos interessados

9h30~11h

21.5.2015 ~20.6.2015

12h45 ~ 13h15

1.5.2016~31.5.2016

〃

Aos interessados

9h30~11h

1.8.2016~31.8.2016

12h45 ~ 13h15

1.9.2013~30.9.2013

〃

1.11.2014~30.11.2014

〃

PLANTÃO MÉDICO Domingos e Feriados
CLÍNICO GERAL(NAIKA)
DATA
(deTatebayashi)

(Somente pediatria)
☎ 0276-76-2525

4

Dom

Suda
Iin
☎ 0276-63-1414

11

Dom

Kanamaru
Iin
☎0276-88-3200

18

DEZEMBRO

(de Oura Gun )

Dom

23

Sex

25

Dom

30

31

Sex

Sab

Takei

Yokota
☎ 0276-72-4970
Koyanagi
Iin

Tanaka
Iin
☎ 0276-62-2881

(somente pediatria)
☎ 0276-80-2220

Konishi
Iin
☎0276-86-2261
Hachiya
Byoin
☎ 0276-63-0888
Kasahara
Iin
☎ 0276-55-2537
Kato
Iin
☎0276-89-1031

Tatebayashi
Kinen Byoin
☎ 0276-72-3155
Ueno
Iin
☎ 0276-72-3330
Ogiwara
Clinic

(Somente pediatria)

☎0276-61-1133
Tatebayashi
Kousei Byoin
(somente pediatria)

☎ 0276-72-3140

CLÍNICO GERAL
(GEKA)
Kaiho
Byoin
☎ 0276-74-0811

OTORRINOLARINGOLOGIA

(JIBIKA)

ODONTOLOGIA
(SHIKA)

Imamura
Clinic
☎0276-70-2221

Okada
Clinic
☎0276-72-3163
Kawashima
Iin
☎0276-75-5511

Itakura
Clinic
☎0276-80-4333
Centro de
Tratamento
Odontológico de
Tatebayashi-Oura
☎ 0276-73-8818

Shinbashi
Byoin
☎ 0276-75-3011
Ozone
☎ 0276-72-7707

Suganuma
Iin
☎ 0276-72-9090

Manaka
Iin
☎0276-72-1630

Morishita
Iin
☎ 0276-73-7776

Okada
Clinic
☎0276-72-3163

➠Instituições médicas de Oizumi
Informações sobre hospitais abertos ☎ 0276-45-7799 (noites e em pequenas emergências)

日曜･祝日の当番医のお知らせ

PARA AQUELES QUE AINDA NÃO FIZERAM O EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DE ÚTERO, MAMA E DE INTESTINO GROSSO
冬のがん検診のご案内

A cidade está realizando o exame preventivo de Câncer de
Intestino Grosso, Útero e de Mama, para aqueles que
esqueceram de se inscrever, ou ainda não fizeram o exame.
Aproveite essa oportunidade para efetuar os exames.
Lembramos que é necessário realizar a inscrição
antecipadamente.
■Exame de Intestino
・DIA : 13 e 16 de janeiro de 2017 das 8h30 às 10h
■Exame de Útero e Mamografia
・DIA : 12 e 17 de janeiro de 2017 das 13h às 14h
■Exame de Mamografia
・DIA : 12 e 17 de janeiro de 2017 a partir das 12h
■LOCAL : Centro de Assistência Social e de Saúde de Oizumi
■PÚBLICO-ALVO :
-Exame de câncer de Intestino Grosso e mamografia:pessoas
residentes em Oizumi com mais de 40 anos (exceto ao Exame
de Útero que é a partir de 20 anos)

-Pessoas que ainda não realizaram o exame este ano
-A idade-padrão é determinado com base no dia 31 de
março de 2017.
■CONTEÚDO:
- Exame de Câncer do Intestino grosso:exame de
sangue oculto nas fezes
- Exame de Câncer de Útero:Questionário,
Papanicolau, Exame de toque
- Exame de Câncer de Mama:Questionário,
Mamografia, Exame de toque
■VAGAS: Vagas limitadas.
■CUSTO :
- Exame de Útero e Mama: 1.000 ienes
- Exame de Intestino Grosso: 500 ienes
- Independente da idade, será cobrado
de todos por igual
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- Famílias isentas do Imposto
Províncio-municipal, poderão
realizar os exames gratuitamente,
para isso deve comparecer, um
dia antes do exame, no Centro
Geral de Assistência Social e de
Saúde para fazer as devidas
tramitações.
- Para aqueles que receberam o
cupom, poderá usar neste dia, por
isso, traga o cupom no dia.
■ INSCRIÇÃO: Centro Geral de
Assistência Social e de Saúde de
Oizumi, Departamento de
Promoção da Saúde, Seção de
Construção da Saúde,(Kenko
Suishin-bu, Kenko Zukuri-ka)
( Telefone:0276-55-2632 )

