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Os Pontos My Number são para pessoas que já tenham o cartão My Number e selecionaram um 

serviço para usá-los sem dinheiro. As informações a seguir são como se registrar para receber os 

pontos! 

 

     Quem pode receber pontos? 

Atualmente pessoas que já possuem o cartão My Number ou aqueles que se inscreveram até final 

de setembro de 2022 e se enquadram nas seguintes categorias. 

 Quem não se inscreveu na primeira rodada do My Number Points. Esses podem receber até 

5.000 ienes em pontos. 

 Quem registrou o cartão My Number para ser usado como cartão de seguro de saúde. Esses 

podem receber até 7.500 ienes em pontos. 

 Quem registrou seus cartões My Number para contas em que recebem benefícios da previdência 

pública e outros auxílios governamentais. Esses podem receber até 7.500 ienes em pontos. 

 

 Para Categoria , pessoas que se inscreveram para a primeira rodada do My Number Points 

até o final de dezembro do ano passado, mas nunca receberam os 5.000 ienes em pontos, 

ainda podem receber seus pontos (até o final de fevereiro de 2023). 

 Para obter mais informações sobre como registrar seus cartões, como em e acima, entre 

em contato com a central de atendimento. 

 

 

     Para quem não possue Cartão My Number 

O primeiro passo é se registrar para obter um cartão My Number até o final de setembro de 

2022. O registro pode ser concluído em vários locais da cidade, como sub-prefeituras, Kamiya-

cho Shareo, e outras instalações comerciais. Não desperdice esta oportunidade! 

 

 

 

Português No. 5 

Hiroshima NOW 
2022 

Chance de receber até 20.000 ienes em 

Pontos com o cartão My Number 
最大 2万円分のマイナポイントがもらえます 「ひろしま市民と市政」7月 1日号（P2） 

Jornalzinho de Avisos da Prefeitura para Residentes que falam português 

 



 

2 

① Prefeitura      ② Kamiya-cho Shareo     ③ Centro de Suporte 

 

 

 

 

 

Disponível apenas em japonês  

 

     Para pessoas físicas que possuem cartão My Number 

Aqueles nesta categoria precisarão concluir seu registro para os Pontos My Number até o final 

de fevereiro de 2023. Os Pontos My Number podem ser transferidos para um serviço sem 

dinheiro de sua escolha. As inscrições podem ser feitas pelo smartphone ou computador a 

qualquer momento, ou em um dos locais de inscrição abaixo. 

 

 Como registar-se facilmente através do seu smartphone 

Baixe o aplicativo chamado [My Number Points] para se registrar no aplicativo. 

 

 Itens que você precisa para se cadastrar 

Seu cartão My Number, senha de 4 dígitos que você definiu quando solicitou o cartão, ID ou 

código de segurança para o serviço sem dinheiro escolhido. Para mais informações, 

consulte o site da cidade. Disponível apenas em japonês 

 

 Pontos de inscrição   

A central de atendimento da prefeitura central ou da sua região, o Centro de Suporte do 

Cartão My Number localizado em Kamiya-cho's Shareo, lojas au, lojas docomo, grupo AEON, 

lojas Soft Bank, lojas Y-mobile, correios locais, caixas eletrônicos Seven Eleven, BicCamera, 

Yamada Denki, copiadoras multifuncionais de Lawson, etc. 

 

INFORMAÇÕES: Centro de ligações My Number Points. 0120-652-333 (ligação gratuita) 


