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Para as pessoas que estão cadastradas no Seguro Nacional de Saúde, e estão na idade de 

(40, 45, 50, 55, 60, 65,70) contando da data de 1º de abril de 2018 até 31 de março de 2019, 

poderão fazer o exame de saúde gratuitamente. 

Pessoas da terceira idade que estão cadastradas no Sistema de Cuidados Médicos para 

Idosos, os exames de triagem do vírus de hepatite, exame de sangue para detectar os riscos de 

câncer de estômago poderão ser feito gratuitamente. 

 

No caso de pessoas isentas do Imposto Municipal 

 

Quanto aos exames de câncer de pulmão, cólon, estômago, colo do útero, câncer de mama, se 

fizer uma aplicação prévia no Centro de Saúde do município, o valor a ser pago poderá ser 

isento. Preste atenção; porque após pagar o exame, este não poderá ser reembolsado.  

 

 

TIPO (conteúdo) ALVO 
VALOR PARCIAL A 

SER PAGO 

Exame médico específico 

(Exame do corpo, pressão 

sanguínea, urina, sangue, 

eltrocardiograma) 

Pessoas entre 40～74 anos, residentes 

no município de Fukui e que estão 

cadastradas no Seguro Nacional de 

Saúde 

40～64 anos  1,300 

ienes 

65～74 anos  1,000 

ienes 

Exame médico de longevidade 

(Exame do corpo, pressão 

sanguínea, urina, sangue, 

eletrocardiograma) 

Pessoas idosas acima de 75 anos de 

idade que estão cadastradas no Seguro 

de Saúde para Idade Avançada 

Taxa gratuíta 

Exame “Fresh” Pessoas entre 18～39 anos que não 3,000 ienes 



(Exame do corpo, pressão 

sanguínea, urina, sangue, 

eletrocardiograma) 

tem possibilidade de fazer os exames 

pela firma onde trabalha. 

Exame de vírus da hepatite 

(exame de sangue) 

Pessoas acima de 40 anos de idade, 

que nunca fizeram o exame de vírus 

da hepatite 

700 ienes 

Exame de câncer de próstata 

(exame de sangue) 
Homens acima de 50 anos 700 ienes 

Exame de sangue para detectar 

os riscos de câncer de esômago 
40 ～69 anos de idade 1,000 ienes 

Exame de câncer do pulmão Acima de 40 anos de idade 500 ienes 

Exame de câncer colorretal Acima de 40 anos de idade 500 ienes 

Exame de 

câncer de 

estômago 

Radiografia Acima de 40 anos de idade 1,000 ienes 

Endoscopia 50～74 anos de idade 

3,000 ienes 

Somente em instituições 

médicas 

Exame de colo do útero 

(especular, pélvico, 

citodiagnóstico) 

Mulheres acima de 20 anos de idade 1,000 ienes 

Exame de câncer da mama 

(mamografia) 
Mulheres acima de 40 anos de idade 1,000 ienes 

 

 

Quando 

Local Horário 

Específico 

Longevidade 

Hepatite 

Próstata 

Risco 

Câncer 

Estômago 

Pulmão 

Colorretal 

Estômago 

(somente 

radiografia

) 

Útero 

 
Mama 

Mês Data 
Dia da 

semana 

8 

2 quinta Fukui 
8:30～10:50 

●◎ 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

19 domingo Shimizu 8:30～10:50 ● ● ● ● 

22 quarta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

25 sábado Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

9 
3 segunds Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

6 Segunda Fukui 8:30～10:50 ●◎ ● ― ― 



13:00～14:20 ― ● ● 

9 domingo Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

15 sábado Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

18 terça Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

25 terça Shimizu 8:30～10:50 ● ● ● ● 

10 

10 quarta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

16 terça Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

23 terça Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

28 domingo Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

31 quarta Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

11 

3 sábado Shimizu 8:30～10:50 ● ― ● ● 

6 terça Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

10 sábado Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

14 quarta Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

18 domingo Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

22 quinta Shimizu 8:30～10:50 ● ● ● ● 

27 terça Fukui 
8:30～10:50 

●◎ 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

12 

1 sábado Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

5 quarta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

9 domingo Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

12 quarta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

15 sábado Shimizu 8:30～10:50 ● ● ● ● 

●: Implementado                   ◎: Exame “Fresh” 

Fukui: Centro de saúde da cidade       Shimizu: Centro de Saúde de Shimizu 

 

Aplicação: Ligar para o Centro de Saúde até 3 meses antes da data que deseja fazer o exame. 

 

Oque levar:  O cartão de exame (somente as pessoas que tiverem) 

A caderneta de Seguro Nacional de Saúde 



A quantia em dinheiro a ser paga 

Informações：Centro de Saúde  Tel: 28-1256 (aplicação) 

Departamento de Seguros e Pensões  Tel: 20-5383 (sobre o exame 

específico) 

 

EVENTOS 
 

 

PASSEIO DE YUKATA NO YOKOKAN GARDEN !! 

 

Que tal vestir o Yukata ou Kimono e fazer uma caminhada pelo Yokokan Garden? 

A entrada será gratuíta para quem comparecer de Yukata ou Kimono de 

verão(mais um acompanhante)!! 

 

Quando:  de 21 de julho à 5 de agosto  

Horário:  9:00 às 19.00 hrs.    ※Entrada permitida até às 18:30 hrs. 

Local:  Yokokan Garden 

 

Contato:  Bunka Furiko-ka (Departamento da Cultura)      20-5367 

 

 

 
 

Para as crianças se divertirem, aprenderem, novos experimentos nas 

férias de verão!! 

 

◆Shakashaka omāchā taiken  

Vamos aprender como preparar o “māchā” (chá verde) servido na Cerimônia do 

Chá” !! Você mesmo poderá preparar o seu!! 

 



Quando: de 14 de julho (sábado) à 26 de agosto (domingo) 

Horário: 10:00 às 16:00 hrs (o evento terminará quando acabarem os doces 

japoneses que são servidos junto com o “māchā”) 

 

Local: ATAGOZAKA  SADŌ  BIJUTSU KAN  (Museu do chá Atagozaka) 

 

Taxa de participação: 200 ienes (“māchā” e doce japonês) 

 

Contato: ATAGOZAKA  SADŌ  BIJUTSU KAN   33-3933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos assistir o show de fogos de artifícios da cidade de Fukui!!  

 

 

Data:  3 de agosto (sexta-feira) 

Hora:  19:30 ～20:30 hrs. 

Local:  Margens do Rio Asuwa (rio acima na margem direita, margem 

esquerda da Ponte Kida, rio abaixo na margem direita de Itagakibashi) 

 

 



 

CONSULTA SOBRE PAGAMENTO DE IMPOSTOS 

Para quem tem dificuldades em fazer consultas sobre impostos durante a semana,  

o balcão de atendimento estará aberto no domingo!!  Aproveite esse dia para 

tirar suas dúvidas e/ou consultar sobre sua situação atual. 

Quando:  29 de julho (domingo)  8:30 às 13:00 hrs. 

Local:  Prefeitura Municipal de Fukui – Prédio Principal – 2º andar – Divisão de 

Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

※  Entre pelo lado leste no 1º andar do subsolo. 

O que apresentar:  Carteira de motorista ou algum outro documento que 

comprove a identidade. 

※  Em caso de fazer a aplicação para o débito automático, apresentar boleto 

de pagamento de impostos, a caderneta ou cartão magnético do banco, e o 

carimbo pessoal. 

 

Informação:  Divisão de Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

 

 

 

 

 

Para quem fez a aplicação entre dezembro de 2016 e agosto de 

2017 do cartão My Number e ainda não foi receber, foi enviado 

um cartão de aviso (hagaki) para poder retirar na Prefeitura.  

CARTÃO MY NUMBER 

 



    Caso você esteja na espera, verifique se realmente recebeu 

o cartão de aviso e leve-o até a Prefeitura para retirar o cartão 

My Number!! 

Compareça pessoalmente no balcão de atendimento até o final 

do mês de setembro; preste atenção, pois não será entregue a 

terceiros. 

    Caso não possa comparecer até o final do mês de agosto, 

terá que fazer a aplicação novamente. 

 


