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Avisos da Prefeitura 
O Jornalzinho de Avisos da Prefeitura contém informações selecionadas do Jornal da cidade de 
Hiroshima (Hiroshima Shimin to Shisei) disponível no site da cidade de Hiroshima: 
www.city.hiroshima.lg.jp.  

É publicado duas vezes por mês e pode encontrá-lo no Lounge do Centro de Intercâmbio 
Internacional e em nosso site: h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html  

Salvo indicação em contrário, é provável que escritórios e serviços de consultoria falem apenas 
japonês. 

 

Para obter informações mais recentes em inglês sobre o COVID-19  

em Hiroshima, incluindo números de casos e assistência social, existe 

uma área específica no site da cidade de Hiroshima. Acesse o código QR  

Ícones 

🧑 Quem pode usar o serviço? 

💰 Custo ✏ 
Como 
inscrever 

🏢 Local ⌚ Horário 

🗓 Data  ❔ Informações 

   

 Censo Populacional 
Nacional 

国勢調査にご協力を(P2, 9 月 1 日号) 

 
O censo nacional é realizado no Japão uma 
vez a cada 5 anos para conhecer o estado 
atual da população e de cada família. 
2020 é o 100º aniversário do censo. 
 
Os resultados serão usados em vários 
campos por governos nacionais e locais, 
indivíduos e empresas. 
 

Os funcionários do Censo começarão a 
entregar nas casas a partir de 14 de 
setembro 
 
Os funcionários do censo, com carteira de 
identificação que comprove quem são, irão 
visitar todas as casas e distribuir os 
documentos necessários para responder ao 
censo. 

 

 

Tópicos 
✽ Censo Populacional Nacional 

 
 
 
 
O censo pode ser preenchido online (a 
qualquer momento antes de 7 de outubro) ou 
preencha o formulário e envie pelo correio ou 
entregando-o ao funcionário do censo, entre 1 
e 7 de outubro). 
 
No censo de 2020, como medida do COVID-
19, os distribuidores explicam sobre o censo 
por interfone e deixam os documentos nas 
caixas de correio. 
 

Proteção estrita de privacidade 

Os trabalhadores do censo e outras pessoas 
envolvidas no censo nacional são obrigados a 
manter o sigilo absoluto pela Lei de 
Estatísticas. 
 
O que você escrever no formulário do censo 
não será usado para nada além de fins 
estatísticos. 
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市-2 

Cuidado com os golpes 
Desconfie de visitas suspeitas, telefonemas 
ou e-mails de pessoas que fingem ser 
funcionários do censo. 
 
O censo não envolve nenhum pedido de 
dinheiro ou bens. 
 
Também não envolve perguntas sobre seu 
saldo bancário, salário, etc. 
 

❔ Divisão de Coordenação Secretaria 
Comunitária da sua região (Kusei 
Chōsei Ka) 

Prefeituras ☎ 

Naka 504-2543 

Higashi 568-7703 

Minami 250-8933 

Nishi 532-0925 

Asaminami 831-4927 

Asakita 819-3962 

Aki 821-4903 

Saeki 943-9703 
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