
Eventos
　　39ª Exposição “Iwata Fureai Sakuhinten”
Data de 04 a 12/dezembro, das 9h às 18h (aos sábados até às 
17h
Local 
Toshokan], (Dia de folga: segunda-feira)
　　6ª “Iwata Nukumaru Market” [mercado]
Data 08/dezembro, das 9h às 12h
Local (no evento do 

Keitora Ichi).
Venda e apresentação de artigos confeccionados por pessoas com 

Campanha nas ruas 
distribuir panfletos para a conscientização sobre o bem-estar das 

Data 08/dezembro, das 9h às 10h (a Campanha termina assim que 

（  

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

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

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 [Naika, , Geka]

Naika, ]

01/dez (dom.)

08/dez (dom.)

dom.)

seg.)
　 (feriado)

ter.)
　 (feriado)

População
169.898

4.709

···········

······

11月号 15/novembro～12/dezembro Novembro/2019 No

o
Balcão de Informações aos Estrangeiros da Prefeitura de Iwata 

Das 8h30 às 17h15  Tel: 0538-37-4785

Vamos participar do Treinamento Regional de Prevenção de Desastres 
Naturais [ ]! 

（ i  

（  

（ i  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 dezembro  12

PEDIATRIA – Médico de plantão  
Data 22/dezembro (domingo)     Horário 
Local

]  Tel: 0538-37-0124

casos leves de urgência. 
Local 
　　　 0538-32-5267

 Horário de atendimento: 9:00 – 12:00

Vencimento de
Impostos, etc.

25/dezembro
(quarta-feira)

 [ ] (3ª parcela)
 [ ] (6ª parcela)

Data 1º /dezembro (domingo)
Público alvo 

Conteúdo do exame 

Local 
Taxa 
Período terça-feira) 
Inscrições 

Outros 

 Respeite as vagas de estacionamento 
com a marca de cadeira de rodas.

Pasta para Prevenção de Desastres

Prepraração dos alimentos

Recepção do local de refúgio Seção de informações

Mensagens
em português

Mensagens
em japonês➡ ➡

(em 

Você já realizou o Exame de “dentes e gengiva” para adultos?



Novembro/2019 No172

Ao contrário de um resfriado comum, a  é uma doença 
contagiosa assustadora. Antes de tudo, previna-se. Caso você suspeite 
de contágio, consulte um médico o mais rápido possível.

Festa de Fim de ano da Associação de Intercâmbio Internacional de Iwata (Cia.)
 ( )

10 de dezembro “Dia dos Direitos Humanos”
12 10

Realização de exame de anticorpos de HIV, exame de vírus de hepatite, etc.
] HIV

Solicitação de ingresso nos Clubes de Atividades depois das Aulas para Crianças 
[ ]  [ ] – 2

・ （

Data 08/dezembro (domingo)
Horário
Local
　　   (Iwata-shi, Minamishima 391-1)
Taxa  

Inscrição  (sexta-feira)
e-mail (

i
Ai    

Plaza  （ i  0538-36-1635

(Issha) （  
(Uso em comum)

（  

Aula sobre Direitos Humanos · Aconselhamento sobre Direitos Humanos

 O que são Direitos Humanos 

 Palestra sobre Direitos Humanos 

Kil imanjaro

japonesa e das obras do 
concurso de cartazes.
Data 
(Dia de folga: segunda-feira
Horário 

★ (sexta-feira) 
Local [Iwata 

■  
■ 
　
Local
★ É necessário reservar antecipadamente.

Vamos compreender claramente o significado de “Direitos Humanos” para construirmos uma 
sociedade sem preconceito e discriminação!
 10 de dezembro: “Dia dos Direitos Humanos”  

Taxas de utilização 

 Sábado: 

Solicitação 

 

 download home 
page  (em japonês).

Locais  [
] (3º andar do Prédio 

oeste da prefeitura)  

 Período de solicitação
sexta-feira

Público-alvo
[

Resultado da análise 
 

(sexta-feira
 

Outros 

 

2020 [

Programação dos exames Exame de sangue Exame de urina

Ano Mês Dia Dia da 
semana

Horário de 
recepção

HIV, vírus das 
hepatites B e C, 

Clamídia

★ Não poderá ser anônimo pois o 
resultado será enviado via correio.

2020
[ ]

16 09:30 - 11:00 ໐
23 18:00 - 19:30 ໐
13 09:30 - 11:00 ໐ ໐
27 13:30 - 15:15 ໐
12 18:00 - 19:30 ໐

Horários de
funcionamento

 [  : 
 (primavera, verão e inverno): 
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