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Na cidade de Tsu, está sendo realizada a vacinação contra COVID-19 para as pessoas com mais de
12 anos de idade.
Deverá realizar a sua reserva nos Centros de vacinação em grupo ou em uma Instituição médica.
Reservas
Centros de vacinação (em grupo)
◎ Consultas e reservas para a vacinação
(Call Center) ☎ 0570-059567

◎ Site web para
reservas da vacinação

Lista das instituições

médicas
Instituições médicas
O método para realizar a reserva, deverá se informar diretamente nas instituição médicas desejada.

Documentos necessários

① Cupom da vacina

②Zairyu Card

③Formulário

④Caderneta de remédio

< Maiores Informações >
Seção encarregada da promoção da vacina contra o COVID-19 ☎ 059-229-3353

Estamos aceitando solicitações para emitir certificados de vacinação para as pessoas que
receberam as 2 doses da vacina contra COVID-19 e desejam aliviar as condições de quarentena ao
viajar ao exterior.
No momento, somente emitiremos este certificado para aqueles que decidiram viajar ao exterior.
Método de solicitção Poderá obter o formulário para a solicitação na seção encarregada de Promoção da
vacina contra o COVID-19 ou no Centro de Saúde de Tsu. Deverá levar o formulário e apresentar
pessoalmente ou envia-lo por correio junto com os documentos necessários.

(〒514-8611 Não é necessário escrever o endereço, somente o código postal)
※O certificado será enviado pelo correio aproximadamente em uma semana.
※E para provar a vacinação dentro do país, poderá utilizar a parte direita dos cupons de vacina.
Portanto, pedimos para tomar o máximo de cuidado para não perder-lo.
< Maiores Informações >
Seção encarregada da promoção da vacina contra o COVID-19 ☎059-229-3353

Telefone ０５９－２２４－３３２６
Conteúdo Consultas sobre efeitos colaterais da vacina contra COVID-19
Horário Atendimento 24 horas (inclusive sábados, domingos e feriados)
Idiomas disponíveis Japonês, inglês, chinês, português, espanhol e coreano

Poderá realizar consultas gratuitas com advogado ou consultor do seguro social sobre
divórcio, seguro social, aposentadoria, problemas laborais, etc.
☆Realize sua reserva com uma semana de antecedência.（☎059-229-3146）

Advogado
・Problemas com a família ou vizinhos
・Acidentes de trânsito
・Problemas com o pagamentos de dívidas
【Consultas】(Terceira sexta do mês)
2021: 17 de setembro
15 de outubro
17 de dezembro
2022: 21 de janeiro

Consultor do Seguro Social
・Demissão repentina
・Não foi pago o salário
・Consultas sobre seguro e aposentadoria
【Consultas】(Segundo domingo do mês)
2021: 10 de outubro
12 de dezembro
2022:

9 de janeiro
13 de março

18 de março
① 13:00 ～ 13:45

② 14:00 ～ 14:45

③15:00 ～ 15:45
【Lugar】 Tsu Region Plaza

④ 16:00 ～ 16:45

【Horário】

< Reservas e maiores informações>
Seção de Relações Públicas ☎ 059-229-3146

MieCo é um serviço de atendimento de consultas para ajudar os residentes estrangeiros em sua vida
cotidiana. Ligue para 080-3300-8077 e diga “PORUTOGARU GO”.
Atendimento: Segunda à sexta e domingos 9:00～17:00
Idiomas:Inglês, Português, Espanhol, Mandarin, Filipino, Coreano, Vietnamita, Nepali, Indonésio e Tailandês

Se durante o mês de agosto não recebeu o novo cartão de beneficiário ou somente o formulário
para renovação, deverá realizar os trâmites rapidamente. Se durante o mês de setembro não
realizar os trâmites para a renovação, não poderá obter a subvenção.
Caso realizar a renovação em outubro ou depois, obterá os benefícios à partir do primeiro dia do
mês da solicitação.
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・ Beneficiários de Subvenção médica para deficientes, deficientes
maiores de 65 anos, famílias monoparentais ou para crianças que
receberam o formulário de solicitação.
※ Para as pessoas que não precisam de renovação, foi
enviado o novo cartão de beneficiário.
※ Caso mude de endereço, nome ou seguro de saúde, deverá notificar sem falta.
<Maiores informações>
Seção de Seguro e Subvenção médica Tel: 059-229-3158
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As inscrições da creche para abril do ano 2022, estarão abertas do dia 1 à 29 de outubro
de 2021.
Procedimento
・Setembro ...... Distribuição de formulários
・Outubro ...... Solicitação (1 à 29 de outubro)
・Novembro ...... Entrevista para o ingresso
・Fevereiro (2022) ...... Confirmação do ingresso
・Março (2022) ...... Reunião explicativa na creche correspondente
※As pessoas que atualmente estão inscritas na creche também deverá apresentar dentro do
prazo de solicitação para continuar ou para trocar de creche, junto com o certificado de trabalho
ou outro documento que comprove a necessidade da creche.
As pessoas que atualmente estão inscritas na creche
Para renovar a inscrição
Deverá apresentar a Notificação da situação laboral cujo formulário será entregue através da
creche. Apresente este documento junto com o certificado de trabalho ou outros documentos
necessários na creche. Aqueles que desejam trocar de creche deverão entregar também a
solicitação.
<Maiores informações>
Prefeitura de Tsu Seção de Promoção de cuidado infantil
Tel: 059-229-3167

Setembro Será enviado o “Shugaku Todoke”
・Apresentar este documento na Secretaria de Educação

Novembro Exame Médico
Janeiro Será enviado o “Nyugaku Tsuchisho”
・Deverá apresenrar na escola mais próxima

Fevereiro Reunião explicativa
・Explicação sobre as aulas e os materiais necessários

Abril Cerimônia de ingresso

・O “Shugaku Todoke” somente será enviado
para as pessoas que estão registradas na
cidade de Tsu.
Por favor, consulte a Secretaria de
educação.
・ Deverá estar vacinado contra BCG,
Poliomelite, DPT, Sarampo, Rubéola,
Encefalite japonesa, etc.

Para as crianças que irão ingressar na escola primária em abril do próximo ano, será realizado
exame de saúde gratuitamente.
No mês de outubro, será notificado as famílias correspondentes. As crianças deverá ir ao lugar
e na hora indicada junto com seu responsável.
Na página principal de Tsu também poderá obter informação detalhada.
＜Maiores informações＞
Seção de Educação Tel. 059-229-3245

Sem a atualização, não será possível continuar
recebendo o subsídio (JIDO FUYO TEATE).
Portanto, pedimos que realize os trâmites de
atualização o mais rápido possível.
< Maiores Informações >
Seção de Apoio Infantil ☎ 059-229-3155

No domingo 19 de setembro de
9:00 à 15:00 na prefeitura de Tsu
haverá atendimento sobre consultas
de
pagamento
de
impostos
municipais, mensalidade do seguro
nacional de saúde, seguro de
assistência geriátrica e creche.
(Não haverá intérprete, mas poderá
utilizar o sistema de vídeo chamadas.)

(1 de Agosto de 2021)

País
1
Brasil
2
Filipinas
3
Vietnã
4
China
5
Coréia
6
Bolívia
7
Indonésia
8
Nepal
9
Tailândia
10
Perú
Outros
Total
População de Tsu

População
2,131
1,469
1,405
1,222
405
398
347
232
230
196
677
8,712
274,879

diferença
0
8
-8
-14
-5
1
-1
10
-4
2
6
-5
-46

À partir do dia 1 de outubro irá mudar o
cartão de seguro nacional de saúde.
Em meados de setembro será enviado ao
chefe de família os novos cartões e as antigas
deverá ser descartadas por conta própria.
< Maiores informações>
Seção de Seguro e Subvenção médica
Tel: 059-229-3160

Na Seção de Relações Públicas, poderá solicitar
intérprete de português, espanhol, inglês e
tagalo para realizar consultas sobre seguro de
saúde impostos, assistência social, educação entre
outros trâmites municipais. Também podemos
atender em 13 idiomas utilizando o sistema de
vídeo chamadas do dispositivo Tablet.
< Maiores informações>
Seção de Relações Públicas
☎ 059-229-3102

【Cota anual】

Individual
¥ 2,000
Familiar
¥ 3,000
Em grupo ¥10,000
< Maiores informações>
Associação de Intercâmbio Internacional de Tsu
☎ 059-229-3146

TSU
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Descanso para prevenir o
COVID- 19

Descanso para prevenir
o COVID- 19

Descanso para prevenir
o COVID- 19

Ano Naka Kominkan
2F Kenshushitsu
059-268-2101

Hisai Sogo Fukushi Kaikan
2F Katsudo shitsu
059-255-8839

Kominkan de Kawage
3o andar
059-244-1700

18:00〜19:45
Center Palace 2F
Chuo Kominkan
059-229-3146

