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O balcão funcionará para que possa pagar os 
seus impostos ou para fazer 

O Depar tamen to de F inanças (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.

consultas  de parcelamento.
Aberto das 8h30 às 17h15 

Todos os SÁBADOS    
Dias: 17,24 de abril

1 ,8 e 15 de maio

Todas às QUARTAS:  
Dias : 14,21 e 28 de abril

12  e 19 de maio
Aberto até às 19h15

時間外納税窓口のご案内

Endereço: Oizumi-machi Hinode 55-1      ☎:0276-63-3111(Ramal 262) FAX: 0276-63-3921      E-mail: tabunka@ town.oizumi.gunma.jp

FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO 
DO BALCÃO DE FINANÇAS (ARRECADAÇÃO)
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延長窓口と土曜窓口のご案内

- 1ª parcela Imposto  sobre Bens Imobiliários
Lembrete: Dia 30 de abril, vencimento da

税金納期のお知らせ

VACINAÇÃO PREVENTIVA      2021

Rotarix: 2 doses num intervalo de mais de 27 dias a cada dose

ROTAVÍRUS                           [Vacina Oral]
Idade: A partir de 2 meses a 24 semanas de idade

Rota Teq : 3 doses num intervalo de mais de 27 dias a cada dose
Idade: A partir de 2 meses a 32 semanas de idade

1ª Fase: 1 a 3 doses num intevalo de 27 dias a cada vacina
Reforço: 1 dose (intervalo de 7 meses, após ter concluido 3 doses da 1ª Fase)

HIB (Influenza tipo b)
Idade: A partir de 2 meses de idade até antes de 60 meses de idade

Fase Inicial: 1 a 3 doses num intevalo de 27 dias a cada dose
Idade: A partir de 2 meses até antes de completar 60 meses de idade

Reforço: 1 dose (após 60 dias da conclusão das 3 doses da Fase 
Inicial, após atingir 12 meses de idade) 

PNEUMOCÓCICA

 [Triplice (Difteria, Coqueluche, Tétano) + Poliomielite]
Idade: A partir 3 meses a antes de completar os 90 meses de idade
1ª Fase: 1 a 3 doses (num intervalo de mais de 20 dias entre as doses)
Reforço: 1 dose (depois de deixar um intervalo de 6 meses após ter 
concluido as 3 doses da 1ª.Fase)

TETRAVALENTE
Idade: A partir 3 meses a antes de completar os 90 meses de idade 
1ª Fase: 1 a 3 doses (num intervalo de mais de 20 dias entre as doses)
Reforço: 1 dose (depois de deixar um intervalo de 6 meses após ter 
concluido as 3 doses da 1ª.Fase)

POLIOMIELITE INATIVA

BCG
Idade: 1 dose antes de atingir 1 ano de idade

VARICELA (CATAPORA)

Depois de receber a 1ª dose, deixar um intervalo de mais de 3 
meses para receber a 2ª dose.

Idade: entre 12 até antes de completar 36 meses de idadeIdade: 1 dose de cada fase

DUPLA VIRAL (RUBÉOLA E SARAMPO)

1ª Fase (entre 12 e 24 meses), 2ª Fase :1 ano antes de ingressar no 
primário, 5ª Fase: nascidos entre 2.abril1962 e 1º .abril. 1979

Idade: 11 anos a antes de completar 13 anos, 1 dose

DÚPLICE (DIFTERIA E TÉTANO)

Idade: entre 1º ano ginasial e 1º ano colegial
2 doses num intervalo de mais de 1 mês a cada dose, e 3ª dose com intervalo de 3 a 5 meses

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Idade:65,70,75,80,85,90,95,100 anos, 1 Dose
PNEUMOCÓCICA PARA IDOSOS

1ª Fase: 2 doses com intervalo de mais de 27 dias.
Idade: A partir dos 2 meses até antes de atingir 1 ano de idade

HEPATITE Tipo B

Reforço: a 3ª dose deve ser tomada deixando um intervalo de mais 
de 139 dias (equivalente a 20 semanas). após ter tomado as 2 doses. 

A vacinação é a melhor maneira de prevenir doenças

□ Informações: Seção de Construção da Saúde, Tel:0276-62-2121

No momento, a recomendação ativa desta vacina está parada,
mas se tiver interesse em receber, entre em contato com a Seção
responsável

令和３年度定期予防接種一覧表
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Seção de Integração e Assuntos Multiculturais, Departamento de Planejamento, Prefeitura de Oizumi

ENCEFALITE JAPONESA
1ª fase : 1 a 2 doses (entre 6 e 90 meses), 
Reforço: 1 dose (entre 4 e 5 anos), 
2ª Fase: 1 dose (entre 9 e 13 anos) 
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PRAZO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE AUTOMÓVEIS

O imposto sobre automóveis deve ser pago até o dia 31 de maio, por 
todos os proprietários de automóveis com mais de 660cc (na data-
base de 1º de abril ). O valor do imposto é determinado conforme o tipo e a 
cilindrada do veículo. 

O pagamento do imposto de carro (por categoria) pode 
O boleto de pagamento é enviado no mês de maio.

ser efetuado nas lojas de conveniência, correio, bancos. 

□Maiores detalhes: 

Se o proprietário não realizar os procedimentos necessários ao vender, 
trocar o carro ou mandar para o ferro-velho, o imposto continuará sendo 
cobrado da mesma pessoa.Esses procedimentos são realizados na 
Secretaria de Transportes Terrestre (Gunma Unyu Shikyoku), telefone 050-
5540-2021.

Escritórios de Impostos sobre Automóveis (Jidosha-zei Jimusho), pelo 
telefone: 027-263-4343, ou nos Escritórios de Impostos Provinciais 
(Tatebayashi Gyosei Kenzei Jimusho), pelo telefone:0276-72-4461.

O imposto de carro (por categoria), de empresas autônomas e o imposto de 
aquisição de imóveis, podem ser pagos através da internet pelo [Yahoo! 
koukin shiharai] ou através de cartão de crédito. Além desses, os impostos 
também poderão ser pagos através do seu Smartphone utilizando os 
aplicativos (Line Pay, PayPay).

自動車税（種別割）は５月３１日までに忘れずに！

MUTIRÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE

■MUTIRÃO DE LIMPEZA DA CIDADE NA PRIMAVERA
Para preservar a beleza e a limpeza das ruas e avenidas da cidade, cada 

bairro realiza  o mutirão de limpeza durante o período abaixo prescrito. 
Colaborem!

□Período: de 16 a 23 de maio
□Principais atividades:

1. Limpeza das ruas
2. Capinagem e recolhimento de lixos dos canteiros  e ruas

    Reunir-se na praça Hana no Hiroba 

   O Grupo voluntário We are with You realizará o mutirão de limpeza da 
cidade e conta com a colaboração de voluntários estrangeiros.

■MUTIRÃO DE LIMPEZA DA CIDADE  

    (No  caso de chuva, será cancelado)

□Detalhes: Seção de Rodovias e Parques (Tel:0276-63-3111 ramal 233)

□Local da limpeza: Rota Green Road e suas proximidades
□ Informações e Inscrições: Centro Comunitário Multicultural de Oizumi, 

pelo telefone 0276-62-6066

□Dia: 5 de junho (sáb)  a partir das 8h

3. Poda dos ramos e galhos das árvores que atrapalham o tráfego das  ruas

道路愛護運動（地域クリーン作戦）＆外国人ボランティアグループ清掃活動

   Aparelhos que serão aceitos: telefones celulares, 
c â m e r a  d i g i t a l ,  C D  p l a y e r  e  o u t r o s  
equipamentos musicais eletrônicos, aparelhos 
de games movidos a bateria, carregador 
elétrico ou pilha.

□Data: 15 de maio (sáb.)     Das 9h as 11h30
□Local: Em frente a entrada principal da prefeitura de Oizumi

Para diminuir a quantidade do lixo e melhor aproveitamento dos recursos 
cada vez mais restritos,a prefeitura de Oizumi recolherá gratuitamente 
os seguintes produtos:

□Reciclagem de aparelhos eletrônicos de pequeno porte:

※ Retire as baterias e pilhas dos aparelhos e equipamentos
※ Porém, não serão aceitos os eletrodomésticos inclusos na lei de 

reciclagem (TV, ar condicionado, geladeira, freezer, máquina de lavar e 
secar roupa).

□ Informações: Prefeitura de Oizumi, Seção de Conservação do  Meio 
Ambiente (Kankyo Seibi-ka), telefone 0276-63-3111 (ramal 562) 

RECOLHIMENTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE PEQUENO PORTE
小型家電の回収

AJUDA DE CUSTO PARA O INGRESSO ESCOLAR
Famílias de Mãe (e/ou Pai) Solteira(o)

□Período de Solicitação: até 28 de maio (exceto sabádos, domingos), 
das 8h30 as 17h15

A cidade subsidiará uma pequena ajuda monetária as Mães (e/ou Pai) 
solteira(o), com filhos que ingressarão no ensino fundamental (primário e 
ginásio) e ensino médio (koko). 

    - Ensino Médio (Koko): 20.000 ienes/criança

    - Foi isento do Imposto de Renda no ano fiscal anterior
   - Não está recebendo o Subsídio a Subsistência

    - Primário: 10.000 ienes/criança

□Pessoas que enquadram para se inscrever:

□Valor:  

    - Ginásio: 15.000 ienes/criança

    - Seja morador desta cidade

□Forma de solicitar: 
 Preencha o Formulário, anexando os documentos necessários, e 
entregue na Seção de Assuntos Infantis, no 3º.piso, da Prefeitura. 

□ Detalhes: Seção de Assuntos Infantis (Kodomo-ka), ou pelo telefone 
0276-63-3111 (ramal 352)

    - Cuida e vive junto com o filho

Poderá encontrar o Formulário na Homepage da cidade, pelo seguinte 
endereço :https://www.town.oizumi.gunma.jp/

母子・父子家庭の児童等の入学及び進学支度金について

PODERÁ PAGAR IMPOSTOS ATRAVÉS 

DO SMARTPHONE スマ－トフォンで納税ができます

aplicativo PayPay, LINE Pay

□ Detalhes: Seção de Arrecadação, da prefeitura de Oizumi, 
telefone 0276-63-3111 (ramal 582)

  Imposto Provincio-municipal , Imposto sobre Bens Imobiliários, 
Imposto de Planejamento Urbano, Imposto de Veículo de 
Pequeno Porte, Imposto do Seguro Nacional de Saúde.

3. Boleto que não consta o código de barra, ou boleto com 
vencimento expirado não poderão ser pagas pelo smartphone, 
nem pela lojas de conveniência. 

Agora é possível pagar impostos utilizando um 

2. Não poderá pagar com cartão de crédito.

Código de barras inserida no boleto, através do 

1.Não será possível imprimir recibos ou comprovantes de 
pagamento de impostos de carros leves (Kei Jidosha) necessário 
para renovar a Revisão obrigatória do veículo (shaken). As 
pessoas que necessitam de Comprovante com uma certa 
urgência, recomendamos que pague em alguma instituição 
financeira, lojas de conveniência ou diretamente na Seção de 
Arrecadação.

Atenção!

□Tipos de Impostos que poderão pagar:

Aplicativo do Smartphone. Basta fazer a leitura do 

NÃO ESQUEÇA DE LEVAR SEU CÃO PARA VACINAR

□Valor do registro + vacina: 6.500 ienes

□Local: estacionamento da prefeitura de Oizumi
□Valor somente da vacina: 3.500 ienes

□ Detalhes: Prefeitura de Oizumi, Seção de Conservação do Meio  
Ambiente, telefone:0276-63-3111(Ramal 562) 

Cães com mais de 91 dias devem estar devidamente registrados e 
vacinados (por lei a vacina antirrábica deve ser aplicada uma vez ao ano, 
obrigatoriamente)
□Data: 15 de maio (sáb)
□Horário: 9h30 as 11h30

犬の登録・狂犬病予防注射のお知らせ

10º CONCURSO DE GREEN CURTAIN [CORTINA VERDE ]
第１０回緑のカーテンコンテスト

Não esqueça!

□Forma de se inscrever: Retire o formulário de inscrição na Seção de 
Conservação do Meio Ambiente, na prefeitura de Oizumi. 

energia elétrica e também  economizar no bolso.
□Alvo: jardim residencial, escritório, etc., situado em Oizumi 
□Tipos de planta: qualquer tipo de planta, desde que forme uma cortina 

verde.Exemplo: goya, ipoméia(asagao), bucha,cabaça (hyotan), etc.

Pensando na forma real e eficaz de combater o aquecimento global e na 
redução da emissão dos gases de efeito estufa, a cidade está promovendo 
um concurso de ‘Green Curtain’ (cortina verde).Além de 
contribuir com o meio ambiente poderá economizar 

    Anote o desenvolvimento da planta, tire fotos e entregue entre os dias 2 
de agosto e 30 de setembro (exceto sábados, domingos e feriados), das 
8h30 as 17h15h. A melhor cortina receberá prêmio. A data da entrega do 
prêmio será comunicado posteriormente através da Homepage da 
cidade. Participem!    

□ Informações: Prefeitura de Oizumi, Seção de Conservação do Meio 
Ambiente (Kankyo Seibi-ka), telefone 0276-63-3111 (ramal 562) 



IZUMI NO MORI 
Tel: 0276-20-0035

いずみの杜の各教室のご案内
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BANQUINHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
福祉ショップを実施します

□Tipos de produtos à venda: Bolachas, Verduras fresquinhas, udon , 
artesanatos, etc. (Possiveis alterações das instituições prevista a montar suas 
banquinhas)

□Dia: 27 de abril(ter)  das 11h as 13h
□Local: Parque Central de Oizumi (em frente a prefeitura)
□Instituições que estarão com seus produtos à venda: Centro de Apoio as 

Atividades Regionais, Nozomi, Genki, Usagi& Chameleon,Taiyo no Iê,etc.

□Detalhes:Encarregados da Assistência Social de Pessoas Especiais, da Seção 
de Assistência Social (Fukushi-ka), pelo tel: 0276-62-2121

□Horário: 11h15~12h

□Horário: 

□Dias:7,14,21 e 28 de maio (sex)

□Custo: 2.000 ienes

□Horário: 10h30 ~ 11h15

O curso tem como público-alvo, moradores ou trabalhadores de 
Oizumi. Os interessados devem se inscrever diretamente no Izumi 
no Mori.

【  AULA DE IOGA】 
□Dias:7,14,21 e 28 de maio (sex)

Já estão abertas as inscrições para os cursos abaixo.

□Custo: 2.000 ienes

     Leve: 10h30~11h15

【AULA DE AQUA BODY MAKE】

□Vagas: 20 pessoas 

    Sazonal: 19h30 ~ 20h15
□Vagas: 15 pessoas   

【AULA DE FITNESS】
□Dias: 11,18 e 25 de maio (ter)

□Dias:12,19 e 26 de maio (qua)
□Horário: 
     Manhã: 11h15~12h
      Noturno: 19h ~ 19h45
□Vagas: 20 pessoas   
□Custo: 1.500 ienes

□Horário: 19h30 ~ 20h15
□Vagas: 20 pessoas

□Vagas: 20 pessoas

□Custo: 1.500 ienes

【ALONGAMENTO DA PELVIS&LINFA】
□Dias: 13,20 e 27 de maio(qui)
□Horário: 10h30 ~11h15
□Vagas: 15 pessoas 

【AULA DE FITNESS】

□Custo: 1.500 ienes

【AULA DE AQUABICS 】 

□Dias: 12,19 e 26 de maio (qua)

□Custo: 1.500 ienes

2. Sutiens para inserção de mama...até 20.000 ienes

□Público-alvo: pessoas que enquadram nos seguintes requisitos

・ Tenha o endereço registrado em Oizumi

・ Esteja em dia com os impostos municipais

□Valor do auxílio: pessoas que enquadram nos seguintes requisitos (poderá 
solicitar cada uma delas (1 e 2)
1. Peruca (medicinal) ...no máximo 30.000 ienes

□Detalhes: Forma de Solicitação e documentos necessários, entre em contato 
direto com a Seção de Construção de Saúde (Tel:0276-62-2121)　

・ Não tenha recebido este auxílio no passado, em outra cidade

A prefeitura ajuda com uma parte dos custos na aquisição de perucas com fins de 
tratamento médico.

・Pessoas que tiveram queda de cabelos, por motivos de tratamento 

quimioterapêutico, ou pós  cirurgia deixaram cicatrizes externas, etc., tendo 
que adquirir perucas,etc.

 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE OIZUMI

□Informação: na Associação Internacional de Oizumi (Tel:080-6812-0152), 
ou pela HP da Associação (http://www.oia-gunma.jp/)

    Endereço: Oizumi-machi Yoshida 2011-1

Todos os moradores desta cidade são considerados sócio, e serão 
benvindos à Assembléia.

【ASSÉMBLEIA GERAL-2021】
 Associação Internacional de Oizumi estará realizando a Assembléia Geral 
2021, conforme data abaixo prescrita. A Associação vem promovendo 
atividades de entrosamento entre japoneses e estrangeiros, tais como aula 
de japonês, salão de inglês, e muitas outras atividades. O objetivo é fazer 
com que ambas as partes se conheçam melhor, para que ambos possam 
entender e chegar a um compreendimento mútuo.

□Local: Oizumi-machi Kominkan-Minami Bekkan
□Data: 20 de maio (qui)   a partir das 18h  

大泉国際交流協会総会のお知らせ

□ Custo: gratuito
□ Informação: na Associação Internacional de Oizumi (Tel: 080-6812-0152), ou 

pela HP da Associação (http://www.oia-gunma.jp/)

□ Local: Salão Público de Oizumi (Oizumi-machi Kominkan Minami-Bekkan)

【 】PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS
□ Dias:Todos os sábados 

□Dias:Todas as quartas, sextas e domingos 

□ Horário: das  14h às 17h

【CURSO PERMANENTE】

□ Local: Salão Público de Oizumi (Oizumi-machi Kominkan Minami-Bekkan)

□ Horário: das  19h às 21h (aos domingos das 10h as 12h) 

□ Custo: 1.000 ienes [(com direito a 10 aulas ) material à parte, se necessário] 

AULA DE JAPONÊS AOS ESTRANGEIROS
日本語講座通年コース

CLUBINHO DA CASA DA CRIANÇA (KITA JIDOKAN)
北児童館クラブ員

Vamos brincr pra valer!

【CLUBINHO UNICICLO】

□Alvo: alunos do 2º.ano  ao 6º ano primário

【CLUBINHO TENIS DE MESA】

□Inscrições e Informações: até o dia 17 de abril, diretamente na Casa 
da Criança Kita Jidokan, pelo telefone 0276-63-3820

□  das 16h30 ~17h30Dia: quarta-feira (1 vez ao mês)     

□Vagas: 25 crianças

□  das 16h ~17hDia: segunda-feira (2 vezes ao mês)   
□Alvo: alunos do 3º.ano  ao 6º ano primário
□Vagas: 10 crianças
  

(BIO) CHECK-UP

- Check-up de 2 dias           até 30.000 ienes

□ Inscrições: Após realizar o (Bio) Check-up nas instituições médicas, 
compareça na Seção de Seguro Nacional de Saúde , munido dos 
seguintes documentos:

O Seguro Nacional de Saúde cobre uma parte do custo do Check-up  dos 
afiliados que realizarem o exame de saúde.

- Check-up de um dia  até 20.000 ienes

- Comprovante de Pagamento do (Bio) Check-up
- Relatório do Exame
- Cartão do Seguro Nacional de Saúde
- Caderneta bancária e carimbo

□Informações:Na Seção de Seguro Nacional de Saúde, prefeitura de 
Oizumi, 1.piso. TEL: 0276-63-3111(ramal 542)

O Seguro cobre 60% do valor das despesas, desde que a quantia não 
ultrapasse o valor- limite. 

- Check-up encefálico           até 30.000 ienes

  Obs: O (Bio)Check-up de um ou dois dias pode ser subsidiado 1 vez ao 
ano, mas o Check-up encefálico, apenas 1 vez a cada 5 anos.

□ Público-alvo: Moradores de Oizumi que não têm débito de impostos 
sobre Seguro Nacional de Saúde. 

人間ドック検診費の一部を助成します

PERUCAS,ETC., PARA PACIENTES 
EM TRATAMENTO DE CÂNCER,etc.  

医療用ウィッグなどの購入費を補助

Ajuda de custo de 



Domingos e Feriados

　 ➠Instituições médicas de Oizumi 
       ・ Informações sobre hospitais abertos ☎ 0276-45-7799 (noites e em pequenas emergências)
       ・Atendimento Emergencial: Tatebayashi Kosei Byoin ☎ 0276-72-3140 (Clínico Geral)
      ・Atendimento emergencial noturno(18h45 as 21h45) , de segunda a sábado (exceto feriado e feriado de final e início de ano), 
          detalhes no Centro de Saúde de Ota (Ota Hoken Center) pelo ☎ 0276-60-3099 (Clínico Geral ou pediatria) 

日曜･祝日の当番医のお知らせ

-4-

MÊS DIA SEM

8 Sáb Orientação ao Casal
Gestante e seus familiares

(aos inscritos)
13h15 ~16h15

Consulta sobre a Saúde do Bebê
Bebês e seus pais

(aos inscritos)
9h ~ 11h30

Consulta sobre a Saúde do Adulto Aos interessados 9h30 ~ 11h

13 Qui Exame Clínico de 1 ano e 6 meses de idade 12h45 ~13h15

14 Sex Exame Clínico dos 7 meses de idade 13h ~13h15

Consulta sobre a Saúde do Bebê
Bebês e seus pais

(aos inscritos)
9h ~ 11h30

Consulta sobre a Saúde do Adulto Aos interessados 9h30 ~ 11h

18 Ter Exame Clínico dos 4 meses de idade 13h ~13h15

19 Qua Exame Clínico dos 3 anos de idade 12h45 ~13h15

20 Qui Exame Odontológico dos 2 anos de idade 〃

24 Seg Consulta sobre a Saúde do Adulto Aos interessados 9h30 ~ 11h

DATA
ESPECIFICAÇÃO LOCAL ALVO HORÁRIO

10 Seg

As pessoas que enquadram

para o exame, receberão 

comunicado individualmente

17 Seg

As pessoas que enquadram

para o exame, receberão 

comunicado individualmente

M
A

IO

Centro Geral de

 Assistência Social 

e de Saúde

( ☎0276-62-2121)

( DE TATEBAYASHI ) ( DE OURA)

11 Dom
Mayuzumi

Iin

☎0276-63-7800

Ueno
Iin

☎0276-72-3330

Keiyu 
Byoin

☎0276-49-9000

18 Dom
Yokota

☎0276-72-4970

Hoshino
Clinic

(somente pedatria)

☎0276-70-7200

Kaiho 
Byoin

☎0276-74-0811

Itakura
Clinic

☎0276-80-4333

25 Dom
Abe
Iin

☎0276-62-5428

Miura 
Iin

☎0276-62-2917

Okada 
Clinic

☎0276-72-3163

29 Qui

Ogiwara
Clinic

(somente pediatria)

☎0276-61-1133

Tatebayashi
Kinen Byoin

☎0276-72-3155

Kawashima 
Iin

☎0276-75-5511

2 Dom

Masuda
Iin

(somente pediatria)

☎0276-62-5535

Itakura
Clinic

☎0276-70-4080

Shinjo 
Clinic

☎0276-55-3623

3 Seg
Yokota

Iin

☎0276-72-0255

Fukuda
Clinic

☎0276-84-1233

4 Ter
Hachiya

Byoin

☎0276-63-0888

Horikoshi
Iin

☎0276-73-4151

Keiyu 
Byoin

☎0276-49-9000

5 Qua
Heart
Clinic

☎0276-71-8810

Tanuma
Iin

☎0276-88-7522

Kaiho 
Byoin

☎0276-74-0811

9 Dom
Mizuho
Clinic

☎0276-20-1122

Tataranuma
Shinryojo

☎0276-72-3060

Tatebayashi Yakan
Kyubyo Shinryojo

☎0276-73-2313

CLÍNICO GERAL(NAIKA) ( 9h~17h)
DATA

CLÍNICO GERAL
(GEKA)

( 9h~17h)

OTORRINOLARINGOLOGIA

(JIBIKA)
( 9h~13h)

ODONTOLOGIA
(SHIKA)

(9h ~11h30)

A
B

R
IL

M
A

IO

Centro de

 Tratamento

 Odontológico de 

Tatebayashi-Oura

☎0276-73-8818

Fuji 
Clinic

☎0276-20-1971

CALENDÁRIO DE SAÚDE DE OIZUMI

PLANTÃO MÉDICO
5月の保健カレンダーについて


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4

