
Chamada à população para escrever sobre o que a 
cidade de Matsudo tem de bom e transmitir à todos 

os seus encantos！ 
 
 

Àqueles que se interessarem em fazer a propaganda da cidade, 
existe agora na home page de Matsudo o item「Matsudo e seu dia 
a dia generoso」（URL http://matsudo-yasashii-labo.jp） e quem 
escreve os artigos é o clube formado pela população“Escritores 
de Matsudo”。 
A cidade de Matsudo reflete“Encanto de bondade”e com isso 
sempre é fotografada, escrita e editada。 

Período Até 31 de março do ano Heisei 28（quin）（sujeito à 
prorrogação） 

Inscrições Até o dia 15 de junho（seg） 
Número de pessoas Mais ou menos 5 pessoas 
Poderão participar  Residentes na cidade, maiores de 18 anos 
que trabalhem ou estudem na cidade（colegiais não tem direito）
e pessoas que gostem de fotografar e escrever artigos、e no dia 21 
de junho（dom）das 14～16 horas haverá uma reunião e explicação 
Como se inscrever『Clube dos Escritores de Matsudo』preencher 
formulário, escrevendo seus dados e enviar por carta, fax ou 
e-mail para    〒271-8588 Prefeitura de Matsudo, Setor de 
Relações Públicas, Promoção da Cidade 
mcpromo@city.matsudo.chiba.jp、FAX362-6162（☎366-7320） 

※O formulário po ser encontrado nos escritórios autorizados ou 
tirando cópia pela home page da cidade。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2015.6.15 ポ 松戸の魅力を伝えよう、届けよう市民記者を募集  

http://matsudo-yasashii-labo.jp/


 

Seguro de Vida – Distribuição da tabela em meados 

do mes de junho 
 

 

 

Na tabela referente ao Seguro de Vida do Ano Heisei 26 e 

sua distribuição não existe mudança no Ano Heisei 27、porém 

alguns limites foram alterados。 

※Parte no tratamento médico, dos itens ①～③e no total dos 

itens ①② a base do seguro para pessoas de 40 a 64 anos de idade 

foi acrescida do valor dos cuidados desses itens ①②。 

●Parte de tratamento 

①Desconto sobre salário 7.52% 

②Desconto igualado 19,500 yens por pessoa 

③Desconto básico 18,000 yens por família 

Limite（valor máximo） 520,000 yens 

●Ajuda final 

①Desconto sobre salário 2.24% 

②Desconto igualado 6,000 yens por pessoa 

Limite（valor máximo） 170,000 yens 

●Parte de cuidados  

①Desconto sobre salário 1.61% 

②Desconto igualado 12,900 yens por pessoa 

Limite（valor máximo） 160,000 yens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015.6.15 ポ 国民健康保険料の納入通知書を 6月中旬に発送します 


