
Todos os dias
Horário de 
recepção 8:45 – 11:30 / 13:45 – 16:30 19:15 – 22:00

Horário de 
atendimento 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 19:30 – 22:30

Especialidades
médicas

Clínica Geral, Pediatria, Clínica Cirúrgica
[Naika, , Geka]

Clínica Geral, Pediatria [Naika, ]
 Exceto Clínica Cirúrgica.

Fevereiro/2020 No175

01/mar (dom.) Ogura Shika Iin Iwata-shi, Ikeda 
1043-3 0538-34-5552 

08/mar (dom.) Noda Shika Iin Iwata-shi, Nakaizumi
3-9-1 0538-33-6000 

15/mar (dom.) 512-3 0538-38-5000

População
169.818

4.749

Iwata ··········

·····

Dados de 31.12.2019

2月号 14/fevereiro～ 12/março

Fevereiro/2020 No175
Balcão de Informações aos Estrangeiros da Prefeitura de Iwata 

Das 8h30 às 17h15  Tel: 0538-37-4785

11 de março!!  “Dia da ‘Prevenção de Desastres’ no Lar [ ]”
11

Edição: 

 
 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/index.html).

　 chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp.

Plantão de atendimento emergencial (noturno feriado) 

Plantão de Clínicas odontológicas em março  3

PEDIATRIA – Médico de plantão  
Data domingo)     Horário 
Local 

]  Tel: 0538-37-0124

casos leves de urgência. 
Local Centro de Atendimento Emergencial de Iwata
　　　 0538-32-5267

 Horário de atendimento: 9:00 – 12:00

  （（ ）

（

A Associação de Intercâmbio Internacional mudou-se para o Workpia Iwata

Iwata Shimin 
Bunka Kaikan Bunka 

 31 de março (terça-
feira),

ka

encerrado. 

Utilize o 

Quintas-feiras
Todo segundo domingo

feiras e feriados (
)

.

Vamos, agora, tomar medidas para garantir a nossa segurança para “reduzir os danos” 
provocados por uma catástrofe! Não há prevenção melhor que a conscientização.

（  0538-32-2353

Receba informações em português pelo celular ou PC!
いわたホッとライン

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/1005523.html.

 Levante o assento do 

de lixo (grande) 
※
do assento. 

naturais. 

11 de março como “Dia da Prevenção de 
‘Desastres no Lar’”
vida

em casa, etc.

Prepare seu 
kit de 

emergência!

Saco de 
lixo

grande

Abaixe o 
assento

Saco para banheiro 
descartável 

Pronto!

Como se estivesse 
embrulhando o 
assento

Modo de preparar um banheiro descartável 

◆ Disque “171” em caso de desastres para ◆ Va m o s  d e i x a r  p r e p a r a d o  u m  b a n h e i r o 
descartável (sacos para dejetos)

（



Fevereiro/2020 No175

Estatuto da Criança de Iwata – Uma das regras para 
construirmos juntos um futuro melhor: “Vamos todos respeitar 
as pessoas, agindo com cortesia e bons modos.”

Curso para aprender a manusear corretamente a 
bandeirinha para orientar as crianças que vão à escola de 
manhã e garantir sua segurança.
Data 10/março (terça-feira)

 Das 10h às 11h
Local 

 Pessoas que já orientam ou 
que irão orientar com bandeirinhas nos 
trajetos para as escolas.

（
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Festival no Workpia Iwata

Inauguração da nova Estação de trem Mikuriya

Comunicado da Delegacia de Polícia de Iwata

(bandeirinhas) em trajetos escolares

Subsídio para Vacina pneumocócica

forma de demonstração de profunda gratidão a todos os 
cidadãos residentes.
Data  (domingo)

 
Local  (Mitsuke 2989-3)

Parte das despesas com a Vacina pneumocócica são 

dos gastos.

[

Período de envio da nova caderneta (cor de rosa) 

Início da validade a partir de 1º/abril (quarta-feira)
Jovens com idade equivalente ao colegial 

Dia 07/março (sábado
conclusão da Estação de Mikuriya 

 

Local 
e norte da estação. 
Estacionamento 

A “Cerimônia Memorial de Conclusão da Estação 

[mochinage

Inscrição Não é necessário se inscrever
 Stamp rally (carimbos)

Venha se divertir com sua família e amigos!

idade para tomar a vacina.
Aqueles que perderam o formulário ou se mudaram para 

[ ] passarão a arcar com 500 ienes 

Instrutor Membro orientador de segurança no trânsito da 
Associação de segurança no trânsito

 Gratuita
Levar Sapato para usar dentro do ginásio esportivo
Outros  Comparecer diretamente no local no dia (Não é 

 Os participantes ganharão uma bandeirinha original 
do Shippei para usar na orientação.

Cuidado com acidentes de 
trânsito 

de 5% da população. 
Estão acontecendo muitos acidentes de 

trânsito envolvendo estrangeiros. No ano passado ocorreram 

cerca de 10% do total. 
O tipo de acidente mais comum no ano passado foi colisão 

pode causar ferimentos graves. 

☆  Para evitar acidentes ☆

Tipos de acidentes envolvendo estrangeiros

Colisão traseira

Atropelamento

Outros

Colisão contra ponto fixo

Conversão à esquerda ou à direita

Colisão frontal

42,2%

2,4%

9,6%

12%

12%

21,7%

① Respeite as leis de trânsito
Observe atentamente os semáforos e os sinais de 

acidentes. Dirija sem pressa e seja gentil no trânsito.

② 
Esteja sempre atento ao seu redor. Verif ique a 

ruas estreitas. E também mantenha a distância segura 
do carro da frente.

 (pai ou mãe)
   

Serviços de ① Cuidado de criança em convalescença. 
instituição (da creche, etc.).  Cuidado de criança em dia de descanso. 

 
] (Exceto aquela que está com o pagamento integral suspenso.

Solicitação 
Setor do Futuro da Criança, 3º andar do iPlaza).
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A nova estação chamará “Mikuriya” sábado

み
く
り
や

浜松方面

掛川方面
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