
 A prefeitura (prédio principal, 1º andar) funcionará em caráter especial para atendimento das pessoas 
que necessitam realizar trâmites relacionados com mudança de endereço devido à obtenção ou 
transferência de emprego, etc. (Não haverá atendimento no iPlaza, prédio oeste da prefeitura e 
subprefeituras.)
Dia 29/março (domingo), das 8h30 às 12h
Serviços/trâmites disponíveis são os relacionados com entrada/saída da cidade. (Porém, não é possível realizar alguns 

trâmites. Por exemplo: o de entrada no país, os de entrada que utilizam o  ou , etc.)

Vamos estudar inglês, aprendendo sobre a cultura estrangeira!
Período A partir de 09/maio (Aos sábados) (Total: 36 aulas. Exceto 

nas férias de verão e inverno)
Aula de 50 minutos (entre 13h e 16h)
Público-alvo Alunos da escola primária [ ]
Professoras Rosana Tanaka e Wilma Konishi
Vagas 120 alunos (20 por classe). (Por ordem de 

inscrição.)
Taxa 2.000 ienes (Curso completo)
Inscrição Dia 18/abril (sábado). Distribuição de 

senha a partir das 8h. No local (Iwata-shi, Kounodai 493-1). 
Recepção: A partir das 8h30. 
Reunião explicativa: a partir das 9h. 

Não serão aceitas reservas por telefone.

Conversação básica para o cotidiano, leitura e 
escrita

Período A partir de 05/abril (Todos os domingos)
Horário Das 10h às 12h
Público-alvo Estrangeiros com 16 

anos ou mais
Professor Uozumi Luis
Vagas Inscrições abertas o ano 

todo
Taxa Gratuita
Levar Mater ia l  para escrever 

(caderno, lápis, etc.)
Inscrição

(Iwata-shi, Kounodai 493-1), tel: 0538-32-5028.

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
[ , , ]

Clínica Geral, Pediatria [ , ]
 Exceto Clínica Cirúrgica.

População
169.827

4.805

Iwata ···········

Brasileiros ······

Dados de 31.1.2020

3月号 Março/2020 No176
Março/2020 No176

Balcão de Informações aos Estrangeiros da Prefeitura de Iwata 
Das 8h30 às 17h15  Tel: 0538-37-4785

[Centro de Intercâmbio]

Vamos fazer os procedimentos necessários ao mudarmos de residência!

Mudança do local do Recycle Station

Edição: 

 A prefeitura de Iwata, dentre outras iniciativas, está se empenhando para passar informações úteis ao cotidiano em português por meio desse boletim 
(também disponível na internet: 

　 Envie-nos sugestões, etc. para melhorá-lo cada vez mais: .

Plantão de atendimento emergencial (noturno feriado) 

PEDIATRIA – Médico de plantão  
Data 26/abril (domingo)     Horário 
Local Tel: 0538-38-5000

A relação de Clínicas odontológicas está sujeita à alteração segundo a disponibilidade dos dentistas de plantão. Informe-se no Disque 
Informações Médicas do Corpo de Bombeiros de Iwata [ ]  Tel: 0538-37-0124

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

13/março～14/abril

05/abr (dom.) Tsutaho Iin Iwata-shi, Horinouchi

12/abr (dom.) Iwata-shi, Nakaizumi
2982-1

19/abr (dom.) 512-3 0538-38-5000

4

 Horário de atendimento: 9:00 – 12:00

（  0538-32-2353

Receba informações em
いわたホッとライン

cadastrar-se, siga as instruções em .

（  

（
Gomi Taisaku-ka  （  0538-36-9797

Estação de Toyoda

M
ELO

X

Rota 150

Correio de NaganoCorreio de Nagano

Piscina aquecida de Iwata
Piscina aquecida de Iwata

Loja de conveniência
Loja de conveniência

Recycle Station

Tokaido Shinkansen Tokaido Shinkansen 

Aulas de conversação em inglês para crianças

★ Horários dos Plantões :
　 Quintas-feiras: das 17h15 às 19h  Todo segundo domingo: das 8h30 às 12h.
Atenção! 
★ 

[Shimin-ka] 
Declaração de Mudança de Endereço [ ] (Entrada/
saída da cidade, etc.); 
Registro de Carimbo [ ] (novo, cancelamento);
Emissão da Guia de Transferência Escolar [ ] das 
escolas do Ensino Fundamental; 
Trâmites relacionados com: 
Médica [ ], Auxílio Infantil [ ], Certificado 
de Beneficiário de Despesas Médicas Infantis [

], Caderneta de Pessoa com Deficiência [
], etc. 

Emissão do Atestado de Residência [ ], 
(Registro Civil) e Certificado de Registro do Carimbo [

].

Setor  de Seguro de Saúde e Pensão 
Nacional [Kokuho Nenkin-ka] 

[ ];

Fase Posterior [ ].

Setor de Impostos Municipais [ ] 
Emissão de Comprovantes de: 
Renda [ ], 
Renda e Tributação, etc. [

] e
Tributação do Imposto Municipal e Provincial 
[ ].

Para maior segurança dos usuários, o  [Posto de Reciclagem] que atualmente funciona dentro do Iwata 
será transferido para as instalações do antigo  (Shinjima 252-2) a partir de 02/abril/2020.

Não haverá alteração quanto aos dias e horários de atendimento.

 Dias e horários de atendimento

1º domingo do mês, das 9h às 11h (pode haver alteração)

Item

Latas vazias (incluem-se latas de ), garrafas vazias, 
garrafas  óleo de cozinha 

Embalagens e recipientes plásticos

Papéis velhos (jornal, revista, papéis em geral, papelão) 

Roupas velhas (excluindo peças muito sujas, bolsas e 
chapéus)

Isqueiros descartáveis

 Itens coletados



Março/2020 No176
Estamos no período de pico de dispersão de pólen. Vamos tomar as medidas 
apropriadas para aliviar os sintomas da polinose [ ]

Vacina contra raiva e registro de cães 
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 A prefeitura (prédio principal, 1º andar) funcionará em caráter especial para atendimento das pessoas 
que necessitam realizar trâmites relacionados com mudança de endereço devido à obtenção ou 
transferência de emprego, etc. (Não haverá atendimento no iPlaza, prédio oeste da prefeitura e 
subprefeituras.)
Dia 29/março (domingo), das 8h30 às 12h
Serviços/trâmites disponíveis são os relacionados com entrada/saída da cidade. (Porém, não é possível realizar alguns 

trâmites. Por exemplo: o de entrada no país, os de entrada que utilizam o  ou , etc.)

Vamos estudar inglês, aprendendo sobre a cultura estrangeira!
Período A partir de 09/maio (Aos sábados) (Total: 36 aulas. Exceto 

nas férias de verão e inverno)
Aula de 50 minutos (entre 13h e 16h)
Público-alvo Alunos da escola primária [ ]
Professoras Rosana Tanaka e Wilma Konishi
Vagas 120 alunos (20 por classe). (Por ordem de 

inscrição.)
Taxa 2.000 ienes (Curso completo)
Inscrição Dia 18/abril (sábado). Distribuição de 

senha a partir das 8h. No local (Iwata-shi, Kounodai 493-1). 
Recepção: A partir das 8h30. 
Reunião explicativa: a partir das 9h. 

Não serão aceitas reservas por telefone.

Conversação básica para o cotidiano, leitura e 
escrita

Período A partir de 05/abril (Todos os domingos)
Horário Das 10h às 12h
Público-alvo Estrangeiros com 16 

anos ou mais
Professor Uozumi Luis
Vagas Inscrições abertas o ano 

todo
Taxa Gratuita
Levar Mater ia l  para escrever 

(caderno, lápis, etc.)
Inscrição

(Iwata-shi, Kounodai 493-1), tel: 0538-32-5028.

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
[ , , ]

Clínica Geral, Pediatria [ , ]
 Exceto Clínica Cirúrgica.
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Março/2020 No176

Balcão de Informações aos Estrangeiros da Prefeitura de Iwata 
Das 8h30 às 17h15  Tel: 0538-37-4785

[Centro de Intercâmbio]

Vamos fazer os procedimentos necessários ao mudarmos de residência!

Mudança do local do Recycle Station

Edição: 

 A prefeitura de Iwata, dentre outras iniciativas, está se empenhando para passar informações úteis ao cotidiano em português por meio desse boletim 
(também disponível na internet: 

　 Envie-nos sugestões, etc. para melhorá-lo cada vez mais: .

Plantão de atendimento emergencial (noturno feriado) 

PEDIATRIA – Médico de plantão  
Data 26/abril (domingo)     Horário 
Local Tel: 0538-38-5000

A relação de Clínicas odontológicas está sujeita à alteração segundo a disponibilidade dos dentistas de plantão. Informe-se no Disque 
Informações Médicas do Corpo de Bombeiros de Iwata [ ]  Tel: 0538-37-0124

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

13/março～14/abril

05/abr (dom.) Tsutaho Iin Iwata-shi, Horinouchi

12/abr (dom.) Iwata-shi, Nakaizumi
2982-1

19/abr (dom.) 512-3 0538-38-5000
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 Horário de atendimento: 9:00 – 12:00
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Tokaido Shinkansen Tokaido Shinkansen 

Aulas de conversação em inglês para crianças

★ Horários dos Plantões :
　 Quintas-feiras: das 17h15 às 19h  Todo segundo domingo: das 8h30 às 12h.
Atenção! 
★ 

[Shimin-ka] 
Declaração de Mudança de Endereço [ ] (Entrada/
saída da cidade, etc.); 
Registro de Carimbo [ ] (novo, cancelamento);
Emissão da Guia de Transferência Escolar [ ] das 
escolas do Ensino Fundamental; 
Trâmites relacionados com: 
Médica [ ], Auxílio Infantil [ ], Certificado 
de Beneficiário de Despesas Médicas Infantis [

], Caderneta de Pessoa com Deficiência [
], etc. 

Emissão do Atestado de Residência [ ], 
(Registro Civil) e Certificado de Registro do Carimbo [

].

Setor  de Seguro de Saúde e Pensão 
Nacional [Kokuho Nenkin-ka] 

[ ];

Fase Posterior [ ].

Setor de Impostos Municipais [ ] 
Emissão de Comprovantes de: 
Renda [ ], 
Renda e Tributação, etc. [

] e
Tributação do Imposto Municipal e Provincial 
[ ].

Para maior segurança dos usuários, o  [Posto de Reciclagem] que atualmente funciona dentro do Iwata 
será transferido para as instalações do antigo  (Shinjima 252-2) a partir de 02/abril/2020.

Não haverá alteração quanto aos dias e horários de atendimento.

 Dias e horários de atendimento

1º domingo do mês, das 9h às 11h (pode haver alteração)

Item

Latas vazias (incluem-se latas de ), garrafas vazias, 
garrafas  óleo de cozinha 

Embalagens e recipientes plásticos

Papéis velhos (jornal, revista, papéis em geral, papelão) 

Roupas velhas (excluindo peças muito sujas, bolsas e 
chapéus)

Isqueiros descartáveis

 Itens coletados


