
 

Dentro do Boletim Informativo de Toyoake publicado mensalmente aos cidadãos, são selecionados, traduzidos e publicados assuntos que 

desejamos informar também aos estrangeiros. 

BOLETIM INFORMATIVO DE TOYOAKE, EDIÇÃO EM PORTUGUÊS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devido a influência do contágio do novo corona vírus, os eventos, etc, serão cancelados ou adiados, e também há casos do  
conteúdo poderá ocorrer alteração. Quanto a abertura dos eventos, por favor consultar a homepage da cidade. 

（新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなど中止） 

Vencimento： 30 de Junho (Quinta-feira) 
Imposto Municipal e Provincial 

(ShiKenMinZei) Parcela única ou 1ª Parcela 

Divisão de Administração de Crédito – Setor de Arrecadação de Imposto 

＊Solicitamos aos contribuintes sujeitos a débito em conta que verifiquem o seu saldo até um dia antes do prazo de pagamento. 
＊Contribuintes que pagam através de boleto, pela comodidade, pedimos que façam o registro para débito automático no banco.  

O requerimento está disponível na Divisão de Administração de Crédito da Prefeitura e nas Instituições Financeiras da Cidade. 

◆Auxílio doença e lesão do seguro nacional de saúde 
 para pessoas que foram infectadas pelo coronavírus  

Pessoas asseguradas no seguro nacional de saúde (kokumin kenkou hoken) que trabalham e recebem salário de 
uma empresa,etc, com algumas condições, poderá acionar o auxílio doença e lesão caso for infectado ou surgir 
sintomas de febre com suspeita de contágio, etc, causado pelo coronavírus e ter que folgar no trabalho para 
realizar o tratamento médico na qual não receberá o salário integral ou parcial. 
 
【Data-alvo do pagamento】A partir do quarto dia de afastamento do trabalho devido ao contágio, portanto os 

  3 primeiros dias não serão pagos 
【Período aplicável】Período durante o qual não é possível trabalhar devido o tratamento médico  

(máximo de 1 ano e 6 meses) 
【Valor a receber diário】O valor é equivalente a 2/3 do montante total dos rendimentos salariais dos últimos  

3 meses anteriores ao mês que pertence o primeiro dia de pagamento, dividido pelo  
número de dias úteis trabalhado. 

【Período de requerimento】Dentro de 2 anos a partir da data-alvo 
【Método do requerimento】Explicaremos as condições com maiores detalhes e sobre o procedimento do  

requerimento, por favor ligar antecipadamente para fazer a consulta. 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被用者などに対する国民健康保険の傷病手当金） 

広報とよあけ（ポルトガル語版） 
 01 de Junho de 2022 Ed.205 

 
毎月市民向けに発行している「広報とよあけ」の中の記事など、外国籍のかたにお知らせしたいことを翻訳して毎月発行しています 
 

Divisão de Seguro e Assistência Médica 

◆Imposto deste mês（税金納期限） 

 け あ よ と
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Exames de Saúde para Crianças (乳幼児健診) Local: Centro de Saúde (Hoken Center)  

Nome do exame Atendimento Para crianças 
nascidas em Data Local Obsevações 

Exames para 
crianças de  

3 meses 

Informaremos 
na orientação 

individual 

Fevereiro/2022 01/Junho (quarta-feira) 

Hoken 
Center 

 
 

* Será enviado ao 
público-alvo um aviso 

de orientação 
individual com 

detalhes da data e 
horário do exame 
médico.Verifique o 

seu conteúdo, e leve 
o questionário já 

preenchido nos itens 
necessários. 

Março/2022 07/Julho (quinta-feira) 
Exames para 
crianças de  

1 ano e 6 meses 
Novembro/2020 02/Junho (quinta-feira) 

Dezembro/2020 06/Julho (quarta-feira) 
Exames de Saúde 

Odontológico 
para crianças de  
2 anos e 3 meses 

Fevereiro/2020 03/Junho (sexta-feira) 

Março/2020 08/Julho (sexta-feira) 

Exames para 
crianças de  

3 anos 

Maio/2019 
07/Junho (terça-feira) 

08/Junho (quarta-feira) 

Junho/2019 
12/Julho (terça-feira) 

13/Julho (quarta-feira) 
 
★Poderá haver casos em que não será possível o envio do comunicado devido às mudanças recentes para a cidade. Caso faltando 1 

semana para o exame e não tenha recebido o comunicado, por favor entrar em contato com a Divisão de Suporte a Criação de Criança – 
Setor de Pais e Filhos Saudáveis. 

☆Vacinas preventivas para crianças (子どもの予防接種) 
Todas as vacinas preventivas para crianças (Rota vírus, Hib, Pneumonia Bacteriana Infantil PVC7, Hepatite B, Quadrivalente, BCG, 
Rubéola e Sarampo (MR), Catapora, Encefalite Japonesa, Dupla Combinação, Papiloma Vírus), podem ser recebidas nas clínicas da 
Cidade de Toyoake que realizam vacinações e há também vacinas voluntárias. Verifique a caderneta materno infantil (Boshi Techou) e 
deixe as vacinações em dia, tomando cuidado para não se enganar em relação à idade da criança e a periodicidade de cada vacina. 

Os serviços atendidos por reservas, devem ser marcados com antecedência diretamente no balcão ou pelo telefone. 
Divisão de Suporte a Criação de Criança - Setor de Pais e Filhos Saudáveis  
 

★ Centro de Apoio à Criação de Filhos (Kosodate Shien Senta) 
Pais com crianças em idade pré-escolar podem usufruir livremente. Por favor venham brincar conosco na sala (Takenoko) 
(dentro do prédio Kyousei Kouryu Plaza) na área Karatto 
Atendimento: de Segunda-feira à Sábado (Exceto feriados) das 9h00 às 16h00 
E também na sala (Smile) (dentro da creche Uchiyama) 
Atendimento: de segunda-feira à Sexta-feira das 10h00 às 15h00 

★ Vamos brincar com pais e filhos (Participação livre) 
Brincaremos com pais e filhos. Há casos que podem ocorrer alterações no itinerário, então pedimos que antes de sair de 
casa, consulte cada instituição infantil 

Local Dias Horário 
Todas instituições infantis 02(qui) e 16(qui) A partir das 10h30min 

 

★Consulta sobre educação  ※ Necessita reserva antecipado até o dia anterior 
Inscrição: Ligar para a Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor de Pais e Filhos Saudáveis.  

Local Datas Horário Conteúdo 
Hoken Center 01(qua) e 08(qua) 

Das 10h00 
às 11h00 

Enquanto pesamos e medimos a altura, fazemos uma consulta sobre 
desenvolvimento junto com a assistênte da saúde e nutricionista. Por 
favor trazer a caderneta materno infantil (Boshi Techou), toalha de 
banho, fraldas, etc 

Kosodate Shien  
Senta (Takenoko) 22(qua) e 29(qua) 

遊び（子育て支援センター・親子で遊びましょう） ◆Brincadeiras 

◆Consulta 
（育児相談） 
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＊Tire o extrato de sua conta bancária para certificar-se do recebimento do benefício. 
◎ Declare sem falta se você se enquadra numa das situações abaixo: 

◆Quando o beneficiário for funcionário público ou obtiver emprego nas empresas do serviço público. 
◆Quando houver alteração de aumento ou diminuição do valor do benefício devido a 

 (nascimento ou falecimento da criança, etc) 
◆Quando houver mudança de endereço do responsável ou da criança. 
◆Quando houver mudança da conta bancária para depósito do auxílio (a conta deve ser do próprio beneficiário, 
   não pode ser de outra pessoa ou da criança) 

A partir do mês 6 de 2022, a princípio não será necessário entregar a notificação da 
situação familiar para renovação do auxílio infantil. Porém para alguns casos que 
correspondem a seguir do ① ao ④, terá que entregar esta notificação.  
 
① Pessoas que estão em processo de divórcio em que o cônjuge está vivendo separado. 
② Pessoas que sofreram violência doméstica, etc do cônjuge onde o endereço está diferente do casal. 
③ Pessoas de condições que não tem o endereço registrado da criança 
④ Pessoas que tem diversas condições onde necessita que faça avaliações  

 
※Caso não entregar, acarretará na suspensão provisória do auxílio, e na prescrição do prazo será 

cancelada. Portanto, sem falta, faça o procedimento da notificação.  

Realizamos a isenção da pensão nacional no período de 4 meses a partir do mês anterior ao mês que 
pertence a previsão do parto ou do dia do parto (no caso de gestações múltiplas no período de 6 meses a 
partir de 3 meses antes). Este período de isenção será contabilizado no tempo da pensão básica por idade 
como se a taxa da pensão fosse pago. 
 

【Público-alvo】Gestantes que estão inscritas na Pensão Nacional Categoria 1,  
durante o período pré-natal e pós-parto 

【Método de requerimento】Levar a caderneta Materno Infantil (Boshi Techou)  
na Prefeitura – Divisão de Seguro e Assistência Médica 

 
※Poderá fazer o requerimento a partir de 6 meses antes da previsão do parto até o período pós-parto. 

Dia do pagamento: 10 de Junho (Sexta-Feira) 

◆Pagamento do auxílio infantil – Jidou Teate（児童手当の支払い）              

Junho é o mês de pagamento do Auxílio Infantil              

◆Sobre a notificação da atual situação familiar - Genkyoutodoke 
(Renovação do auxílio infantil) (児童手当現況届)  

 

◆Isenção da pensão nacional (Aposentadoria) do período pré-natal e 
pós-parto 

Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil 

Escritório de Pensão Kasadera  Tel:(052)822-2512  

Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil 

（産前産後機関の国民年金保険料の免除） 
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(新型コロナワクチン接種に関するお知らせ) 

As vacinas são administradas pela faixa etária padrão do dia que for aplicar, e mesmo que a vacina da faixa etária 
mude, poderá utilizar esse mesmo cupom de vacina que possue em mãos. 
※ Em princípio, a 1ª dose e a 2ª dose são as mesmas vacinas, e a 3ª dose e 4ª dose há probabilidade de ser 

aplicadas com uma vacina diferente das que já aplicou. 

◆ Público-alvo para vacinação da 4ª dose 
Entre aqueles que já foram vacinados com a 3ª dose da vacina contra o corona e que se enquadram 
em um dos dois seguintes itens abaixo: 

・Pessoas que no momento da inoculação tenham 60 anos ou acima 
・Pessoas entre 18 à 59 anos com doenças subjacentes, e/ou outras pessoas que são  

reconhecidos pelo médico que possui alto risco de agravamentos de doenças 
◆ Intervalo da inoculação: Que tenha pelo menos um intervalo de 5 meses ou acima da 3ª dose (Previsão) 
◆ Quantidade de inoculação: 1 dose (gratuita) 
◆ Vacina utilizada: Fabricante da vacina Pfizer e Fabricante Takeda da vacina Moderna 
◆ Época de envio do cupom de inoculação: Programado para ser enviado sequencialmente a partir de 

início de Junho. 

Para obter maiores detalhes sobre o procedimento da reserva,  
verificar o informativo de inoculação que será enviada para o público-alvo. 

(まごころサポート便) 

Notificação Relacionado com a Vacina do Corona 

Para contato: Gabinete de Promoção da Nova Vacina do Corona (não reservamos a 
vacina) de segunda à sexta das 9h00 às 17h00 (Exceto sábado, domingo e feriados) 

Preparativos para a inoculação de reforço (4ª dose) 

Este projeto fornece apoio de subsistência emergencial as famílias com necessidade de vida que estão 
passando dificuldade econômica afetadas pela expansão do novo coronavírus. A Cooperativa Koppu Aichi e 
o Conselho de Previdência Social da cidade, concluíram um acordo e estão realizando estas atividades.  

Conteúdo da atividade: Entre Junho à Dezembro entregarão na residência nos meses pares num total de 
4 vezes, mantimentos e produtos de necessidade diária, etc. ※Sem nenhum custo (tudo gratuito)  

Público-alvo: Família monoparental (pai ou mãe solteiros), famílias que estão recebendo apoio 
devido a redução da renda afetada, etc.   

●Enviamos para o público-alvo um informativo em meados do mês 5. 
      Para o público-alvo que receber o informativo, por favor faça o pedido o mais rápido possível.  

Contato: Divisão do Bem Estar Regional – Setor do Bem Estar Regional 

Continuamos oferecendo a oportunidade de inoculação da vacina do corona 

◆Atividade de suporte emergencial de vida  
da cidade de Toyoake (Magokoro) 


