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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 2019 até 31 de março de 

2020, 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 de vírus da hepatite Pessoas acima de 40 anos de idade, 700 ienes 



(exame de sangue) que nunca fizeram o exame de vírus 

da hepatite 

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, que nunca fez 

este exame, e que também nunca foi 

diagnosticado com H. pylori 

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 

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 

1 sábado Shimizu 8:30～10:50 ● ● ― ● 

7 sexta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

19 quarta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

22 sábado Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

25 terça Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

26 quarta Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ― ― 

27 quinta Shimizu 8:30～10:50 ● ● ― ― 



13:00～14:20 ― ― ― 

28 sexta Shimizu 8:30～10:50 ● ● ― ― 

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

9 

1 terça Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ― ― 

2 quarta Shimizu 8:30～10:50 ● ● ― ― 

4 sexta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

6 domingo Fukui 8:30～10:50 ● ● ● ● 

8 terça Shimizu 
8:30～10:50 

● 
●  ― 

13:00～14:20 ― ● ― 

9 quarta Shimizu 8:30～10:50 ● ● ― ― 

10 quinta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

11 sexta Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

14 segunda Shimizu 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

16 quarta Fukui 
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ― ― 

23 quarta  
8:30～10:50 

● 
● ― ― 

13:00～14:20 ― ● ● 

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

●: Implementado                   

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. 

※ Para quem está em tratamento de câncer ou já terminou, favor consultar o seu médico antes. 

 

O que 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 (Shi Kenko Kanri Senta)  Tel: 0776-28-1256 (aplicação) 

Departamento de Seguros e Pensões  Tel: 0776-20-5383 (sobre o exame 

específico) 

 

 

 



 

 

 

 

No período de 11 a 20 de julho será realizado o Programa de Segurança de Trânsito 

no verão!!  

Carros, bicicletas e pedestres!! Cada um fazendo a sua parte, respeitando as regras 

do trânsito, poderemos evitar acidentes. 

 

 Carros 

 Dirijam com atenção e sejam mais tolerantes no volante. 

 Principalmente, ao dirigir em ruas onde há faixa de pedestres sem semáforo!! 

Diminua velocidade e dê preferência ao pedestre. 

 Cuidado com crianças e idosos!  

 Para aqueles que tem alguma preocupação em dirigir carro, poderá devolver a 

carteira pelo sistema de apoio de Devolução da Carteira de Motorista.  

 

 

 Bicicletas 

 Nos arredores da estação de Fukui e Happiring ande ampurrando a bicicleta! 

 Se for caminhar ou andar de bicicleta ao entardecer, use faixas ou objetos 

reflexivos. 

 Não use fones de ouvido e não mexa nos celurares ao andar de bicicleta! 

 Pedestres 

 Não atravesse ruas movimentadas onde não tem a faixa de pedestre! 

 Cuidado com carros e bicicletas quando andar em ruas estreitas ou avenidas! 

Não salte para a rua de repente.  

  

 Informações:  Divisão de Promoção do Uso de Bicicletas  0776-20-5387 

Participação dos cidadãos no Programa de Segurança  

de Trânsito no Verão! 



 

 

 

EVENTOS 
 

 

 

 

 

 

Aprendendo sobre o meio ambiente! 
Que tal aprender de modo divertido, sobre a o nosso meio ambiente! 

 Faça você mesmo o “leque Japonês” TAKE UCHIWA! 

Vamos usar os bambus do Monte Asuwa, e fazer o leque japonês. 

 Quando:  1 de agosto (sáb.)  

 Horário:  10h às 11h30    

 Pessoas alvo: crianças do primário e um responsável que residem na cidade de Fukui  

 Taxa de participação: 100 ienes cada par (criança e o responsável) 

 Local: Centro de Treinamento de Fukui (Fukui Kenshu Senta) 

         End.: Fukui-shi -Bunkyo 6 chome  

 Mini carro solar (workshop) 

Para a criança e os pais aprenderem sobre o uso da energia natural. 

 Quando:  1 de agosto (sáb.)   13h às 14h30 h.   

 Pessoas alvo: crianças acima do 4º ano primário e um responsável que residem na cidade de 

Fukui  

 Taxa de participação:  1 mini carro 500 ienes 

 Local: Centro de Treinamento de Fukui (Fukui Kenshu Senta),  

 End.: Fukui-shi -Bunkyo 6 chome 

 

Para as crianças se divertirem e aprenderem novos experimentos nas 

férias de verão!! 



 Número de vagas: 10 pares (sorteio) 

 Inscrição: Por telefone, até o dia 21 de julho (ter.) 

 Contato e inscrição: Divisão de Política Ambiental (Kankyo Seisaku-ka),  

 0776-20-5609, FAX: 0776-20-5754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos comprar a loteria Jumbo dentro da província de Fukui!! 

Os lucros da venda da loteria serão aplicados para construir uma cidade mais 

alegre e melhor para morar. Por esses motivos, gostaríamos que comprassem os 

bilhetes de loteria nos pontos de venda da nossa província!!                                                                                                              

◆ Prêmio Summer Jumbo: O valor total (incluindo o 1º prêmio e os 

números de frente estrás) será de 700 milhões de ienes. 

◆ Prêmio Summer Jumbo Mini: o valor total do 1º prêmio será de 10 milhões de ienes. 

Período de vendas: 14 de julho (ter.) à 14 de agosto (sex.) 

 Informações: Associação da Promoção Municipal da Província de Fukui ☎ 

0776-57-1633 

 
 


