Teor da correspondência

①Envelope para o destinatário

②Cartão de Notificação do Sistema My Number
＋ Formulário de solicitação do cartão My Number
＋ Adesivo com Onsei Code (código de voz).
※De toda a família (no máximo 8 cartões por envelope)

③Panfleto explicativo sobre a emissão
do cartão My Number

④Envelope resposta para solicitar
o cartão My Number

Foi instalado um telefone de consultas free dial sobre o My Number
※ Free dial (ligação gratuita) com atendimento em português, espanhol, inglês,
chinês, coreano
・sobre o Sistema My Number
・sobre [cartão de notificação] e [cartão My Number]
※Free dial (gratuita) com atendimento em japonês

●Respondemos a consultas sobre o [cartão de notificação do Sistema My Number], [cartão My Number]
e outras consultas relacionadas ao Sistema My Number.
●Siga as instruções da gravação e escolha a opção sobre a informação que deseja receber.
・Dias úteis 9:30hs ~ 22:00hs (em português, espanhol, chinês, coreano somente até 20:00hs)
Sábados, domingos, feriados 9:30hs ~ 17:30hs
[exceto feriado de final e início de ano (dez/29 ~ jan/3)]
※No caso de telefone IP que não seja possível utilizar os telefones acima (há taxa):

Cuidado com os
“Recebi um email de uma empresa

seguintes tipos de
telefonemas ou emails

autorizada pelo Governo do Japão constando

sobre o My Number, pois

que há uma pendência no pagamento de uso

se tratam de golpes!

de um site, e caso não regularize a situação,
o My Number não será emitido.”

“Pediram para que eu depositasse o valor de
3,4 milhões de ienes para excluir o registro do
My Number pois os meus dados contidos nele
foram vazados.”

“Recebi um telefonema dizendo que com o
sistema My Number, a Receita Federal terá
“Recebi um telefonema de alguém se passando por
um funcionário da Prefeitura solicitando-me informações

acesso ao saldo das minhas contas bancárias
e que no momento seria melhor comprar ouro.”

sobre todos os membros da família para utilizar no
sistema My Number.”

★ Esteja atento a telefonemas estranhos e golpes que se aproveitam do Sistema My Number
★ A Prefeitura não telefona e nem manda emails solicitando informações sobre o My Number.
★ Ao receber telefonemas e emails perguntando ou mencionando algo sobre o My Number, evite
responder e entre em contato com a Polícia ou com a Prefeitura (Soumuka).

○ Delegacia de Polícia de Nagahama TEL: (0749) 62-0110 Responsável: Seikatsu Anzenka
○ Prefeitura de Nagahama TEL: (0749) 62-4111 Responsável: Soumuka

