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Tipos Idade Descrição Local Taxa 

Exame médico  

para jovem 
30 a 39 anos 

Medição do peso, altura, 

exame de urina, sangue,  

pressão arterial, etc. 

Instituições médicas de 

Seki ou Hoken Center 
¥500 

Check-up (Seki Shi 

Tokutei Kenshin) 

40 a 74 anos 

(beneficiárias do 

Hoken da Prefeitura) 

Medição do peso, altura, 

exame de urina, sangue,  

pressão arterial, etc. 

Instituições médicas de 

Seki ou Hoken Center 
¥1000 

Check-up para idosos 

(Kouki Koreisha 

 Kenko Shinsa) 

acima de 75 anos 

Medição do peso, altura, 

exame de urina, sangue,  

pressão arterial, etc 

Instituições médicas de 

Seki 
¥500 

Exame de 

hepatite 

●40 anos 

●acima de 41 anos 

(quem nunca fez ) 

Exame de sangue 

(Hepatite tipo B e C) 

Instituições médicas de 

Seki 
Gratuito 

Câncer de 

pulmão(Tuberculose) 

Estomago e 

Intestino 

acima de 40 anos 

(acima de 65 anos, 

exame de tuberculose) 

Pulmão - Raio X 

Estomago – Fluoroscopia 

Intestino – exame de fezes 

Instituições médicas de 

Seki ou Hoken Center 
Gratuito 

Câncer de próstata 
Homens acima de 50 

anos 
Exame de sangue 

Instituições médicas de 

Seki 
¥500 

Teste de Risco do 

Câncer de Estômago 
Entre 40 e 64 anos 

Exame de sangue para 

detecatar a bactéria  

Helicobacter pylori 

Instituições médicas de 

Seki 
¥1500 

Câncer de mama 
Mulheres acima 

de 30 anos 

De 30 a 39 anos: 

●palpação e 

 ultrasonografia 

Acima de 40 anos: 

●palpação e mamografia 

Instituiçoes médicas de 

Seki ou Hoken Center 
¥500 

Câncer de útero 
Mulheres acima  

de 20 anos 

Consulta médica e exame 

ginecológico 

Instituições médicas de 

Seki ou Hoken Center 
¥500 

Osteoporose 
Mulheres entre  

30 e 74 anos 

Medição da densidade 

óssea 
Hoken Center ¥500 

Exame odontológico 

30 a 39 anos, 40, 45, 

50, 55, 60, 65, 70, 75 

e 80 anos 

Exame bucal e orientação 

sobre a escovação 

dentária 

Instituições médicas 

ondontológicas de Seki 
Gratuito 
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関市特定健康診査、関市後期高齢者健康診査、関市検診 

 Em junho serão enviados os cartões de exames de check-up e prevenção do câncer. Os cartões terão três 

cores: branco para prevenção de câncer (pessoas acima de 20 anos), azul-claro para check-up de adultos (pessoas 

entre 40 e 74 anos) e laranja para check-up de idosos (pessoas acima de 75 anos). O calendário de exame será 

enviado junto com o cartão. Para saber qual exame está apto a fazer, favor verifique a tabela abaixo. 

 Os exames podem ser realizados individualmente nas instiuições médicas de Seki, ou em grupo nos 

Centros de Saúde (Hoken Center). É necessário fazer reserva antecipada.  

Informações: Hoken Center (24-0111) ou Setor de Relações Públicas e Assessoria (23-6806). 
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平成 26年度成人学校講座 
   Em junho estarão abertas as inscrições para vários cursos destinado aos adultos, nas localidades de Seki. 

Culinária (doces e soba), dança havaiana Hula, Tai Shi Shuan, entre outros. Os cursos serão ministrados de 4 a 

10 aulas a partir do mês de julho.   

Para participar: enviar hagaki informando: nome, endereço, telefone para contato, nome e número do curso, 

até 13 de junho (sexta-feira) para o orgão promotor. Poderá haver sorteio conforme o número de inscritos, mas 

será enviado aviso para todos.  

Taxa: ¥520/curso (inscrição) + taxa de material conforme o curso 

Atenção: Para saber a data, horário, local e orgão promotor de cada curso, favor entrar em contato com o setor 

de relações públicas e assessoria, tel: 23-6806 (port).  

 
中池市民プール 

Período de funcionamento: 28 de junho(sab) a 07 de setembro(dom) 

Horário de funcionamento: Das 9h às 16h (Fechado às segundas-feiras)  

※Dia 21 de julho (Dia do Mar, segunda-feira) estará funcionando. 

※Em 03 de agosto(dom) haverá campeonato e estará fechada ao público. 

◆Valor da entrada:  

☆Estudantes do Chugakko para baixo - Gratuito      ☆Outros - ¥ 310 

☆Membros dos voluntarios do Corpo de Bombeiros - ¥100 (precisa apresentar carteira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

児童手当現況届の提出を 

 Todos os anos, aqueles que recebem o auxílio infantil, devem fazer a atualização de dados do 

dia 01 de junho. Esse é o requisito para continuar recebendo, pois dessa forma é feita a verificação da 

situação familiar. No início de junho será enviado o formulário, favor trazer no balcão do setor 

responsável (kodomo kateika). Ainda, haverá plantão de atendimento a noite e num domingo. 

Prazo para entrega do formulário: até 28 de junho (sexta) 

Atendimento noturno: dias 26(qui) e 27(sex) de junho, das 18h as 21h (no balcão) 

Atendimento no domingo: 29 de junho, das 9h as 17h (Prefeitura de Seki, 1° andar, sala Shimin Hall) 

Informações: Kodomo Kateika (23-8965, em japonês) ou Hisho Kohoka (23-6806, em português) 

 

 

 
「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の案内 

1.Tipos de Subsídios e Pessoas Aptas a Receber 

  ・Rinji Fukushi Kyufukin - Pessoas isentas do pagamento do imposto residencial (Shikenminzei) no ano fiscal 

26. Com exceção de dependentes de quem paga o imposto e pessoas que recebem o Seikatsu Hogo. 

  ・Kosodatte Setai Rinji Tokurei Kyufukin - Crianças até 15 anos que receberam o Auxílio Infantil (Jido Teate) em 

janeiro de 2014 
2.Sobre o Pagamento 

  ・Será debitado na conta corrente do beneficiário 

  ・Os trâmites serão feitos entre 10 de julho de 2014(quinta-feira) e 09 de janeiro de 2015(sexta-feira) 

Valor: ¥10.000/pessoa 
Atenção: -O Formulário de Solicitação serás enviado pelo correio a quem tem o direito a receber o subsídio 

-Os trâmites devem ser feitos na cidade onde se morava em 01 de janeiro de 2014.  
Informações: Setor Responsável pelo Subsídio (tel: 23-9091) ou  

          Setor de Relações Públicas e Assessoria, tel: 23-6806 (port) 
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保健センター情報 (24-0111) 

◆MÉDICOS E DENTISTAS DE PLANTÃO EM JUNHO (６月休日診療当番)  

 

 

◆ CONSULTA SOBRE SAÚDE PARA ADULTOS (成人健康相談) 

 

 

 

 

 

 
◆ CONSULTA PSICOLÓGICA GRATUITA （心の健康相談) 
 

 

 

 

 
 

 

◆ POSTOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE EM JUNHO  （献血にご協力を） 
Data Local Horário 

03 Chuo Byoin (Heisei Dori) 13h30 ~ 16h 

05 Clean Plaza Chuno  (Shimouchi) 13h30 ~ 16h 

08 Kainz Home Seki  (Oyana) 9h30 ~ 12h  /  13h30 ~ 16h 

26 Prefeitura de Seki  (Wakakusa Dori) 9h30 ~ 12h  /  13h30 ~ 16h 

Atenção: não é possível doar sangue se até 3 dias antes, tiver tomado remédio, extraído dente 

ou removido tártaro dentário.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Hospital (9h ~ 16h) Endereço e Telefone Dentista(9h~15h) Endereço e Telefone 

01 Manabe Naika Kotobuki Cho 1 Chome 24-0115 Kato Shika Iin Hon Machi 6 Chome 22-0940 

08 Hiraoka Iin Mugegawa Cho Taniguchi 46-3027 Tanimukai Shika Iin Shimouchi 23-9288 

15 Inui Iin  Mugegawa Cho Takano 46-2017 Kaneko Shika Ichihiraga 22-6000 

22 Usui Hatsuratsu Clinic Imojiya 6 Chome 25-0330 Kameyama Shika Iin Oyana 28-2122 

29 Yanagida Seikei Geka Midori Machi 2 Chome 24-2323 Kuroda Shika Iin Heisei Dori 1 Chome 25-2888 

Data e Hora: 10 de junho (terça), das 13h20 as 14h50  
Local: Wakakusa Plaza, Sogo Fukushi Kaikan, 3

o
 andar 

* Quem necessitar de intérprete deve fazer a solicitação antecipadamente, no Setor de Relações Públicas  

Informações: Seki Hoken Center (24-0111) ou Seki Hokenjo (33-4011) 

 

 
 

市役所休日窓口・夜間納付相談 
Atendimento Dominical   （休日窓口） 

Data e Hora: dia 01, das 9h as 12h   (Em julho 
será dia 06!) 
Setores: Setor do Cidadão, do Seguro de Saúde e 
Aposentadoria e Setor do Meio Ambiente  
 

Atendimento Noturno  （夜間納付相談） 

Data:  Setor de Água – dia 27(sex);  
Setor do Seguro de Saúde – dias 16(seg) e 27(sex) 
Hora: 18h as 20h30   
 

Informações: Setor de Relações Públicas e 
Assessoria  

Verificação de peso, altura, medição da pressão arterial e taxa da gordura corporal, exame de urina, 

prevenção contra a síndrome metabólica e consulta com a nutricionista *. 

Data e Hora:30 de junho (segunda), das 9h30 as 11h  

Local: Apise Seki, salas 1 e 2   

Informações: Seki Hoken Center (24-0111) 

* Para a consulta com a nutricionista é preciso fazer reserva, assim como também quem necessitar de tradutor. 

 
 

 

 
 

武芸川健康プール第 2期水中運動教室 

 

   A partir de 01 de junho estarão abertas as 

inscrições para os cursos na Piscina de Mugegawa: 

Aquaeróbica, natação para iniciantes, 

aperfeiçoamento, etc. As vagas serão preenchidas 

por ordem de inscrição.  

 

Período: de julho à setembro 

Taxa: ¥2.100 + taxa de entrada (¥400/vez) 

Inscrições: no balcão da Piscina de Mugegawa ou 

pela Home Page 
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法律相談 

 

Quintas – feiras, de 13h30 as 15h30 
Dias: 12, 19 e 26 de junho 

Requisito: Morar, trabalhar ou estudar em Seki 
Quem necessitar de intérprete deve fazer a 
solicitação no Setor de Relações Públicas e 
Assessoria, tel:0575-23-6806.                                                      
Local: Wakakusa Plaza, Sogo Fukushi Kaikan ,1º 
andar, sala 1-1 

 

 
 

 
Para outras consultas, favor entrar em contato 
com o Setor de Relações Públicas e Assessoria 
 

 
トレーニング機器取扱説明会 

É preciso participar da reunião explicativa sobre o 

uso dos aparelhos para receber o cartão de usuário.  

Taxa:  ¥100 

Reunião explicativa: 24 de junho (terça-feira) 

1º grupo: 19h ~ 20h     2º grupo: 20h ~ 21h 

Inscrições:01 a 20/junho no Setor de Esportes ou 

pelos telefones 23-8822 (japonês) ou 23-6806 

(português), das 8h30 as 17h15. 

Local: Sala de Musculação (subsolo do ginásio de 

Esportes do Wakakusa Plaza) 

・ É preciso trazer roupa apropriada, tênis 

limpo para o uso dentro do ginásio e chegar 

10min antes do início da reunião! 

 

 

  
板取あじさいまつり・あじさい村フェスティバル２０１４ 

Data: 21 de junho (sab) – Abertura da Vila das Hortênsias (Ajisai Mura), das 10h as 11h 

28(sab) e 29 / jun( sab) –Ajisai Mura Festival 2014, 10h as 16h 

Local: Parque da Floresta do séc. XXI (Niju Isseki no Mori Koen) 

Informações: Setor de Relações Públicas e Assessoria 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kk 
匠の技体験工房 

Cursos Data Hora Vagas Taxa 

Origami (pais e filhos OK!) 
origami kyoshitsu 

06/jul    03/ago   07/set 
Aos domingos 

13h ~ 15h 15 ¥120 

Trabalhos Manuais 
kisetsu ni awaseta shugei 

13/jul    10/ago   14/set 
Aos domingos 

9h ~ 12h 15 
¥100 a 
¥500 

Vidro (Glass Art) 
gurasu aato kyoshitsu 

27/jul    24/ago   28/set 
Aos domingos  *trazer tesoura 

9h ~ 11h 5 ¥1.000 

Artesanato em Madeira 
Enku Bori Taiken  

12/jul    13/set  Aos sábados  
* quem tiver trazer ferramentas  

10h ~ 15h 5 ¥1.000 

Informações: Noshu Sekisho Chaya (Minami kasuga, 9-1) Tel: 23-3825, ao lado do Museu  
da Cutelaria de Seki (Seki Kaji Denshokan), ou Setor de Relações Públicas e Assessoria (23-6806) 

reservas antecipadas 

ASSOCIAÇÃO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE SEKI 
Escritório:〒501-3894 Gifu-ken Seki-shi Wakakusa Doori 3-1   

Setor de Relações Públicas e Assessoria da Prefeitura de Seki 

Tel:(0575)23-6806/Fax:(0575)23-7744   E-mail: hishokoho@city.seki.lg.jp 

Web Site  http://www.city.seki.gifu.jp/foreign/portugues/index.html  

 

 

菖蒲まつり 

   É o Festival da Flor de Íris que acontecerá no Parque Centenário (HYAKU NEN KOEN)   

             com shows de bandas musicais, dança havaiana, kid’s dance, hip hop, coral, feira de legumes,  

sorteios, venda de flores, caminhada,  etc.  

     Data: dias 14(sabado) e 15 (domingo) de junho, das 9h às 16h  

Informações: Gifu Ken Hyaku Nen Koen (0575-28-2166) ou Setor de Relações Públicas e Assessoria 


