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Período de suspensão:  Dias 27 (sábado) e 28 (domingo) de Agosto  ※ O dia todo  
Documentos que serão suspensos temporariamente: Cópia autenticada do registro (Koseki Touhon), 

Cópia extraída do registro (Shouhon), Cópia de endereços do registro (Fuhyou) 
※Porém, a cópia do atestado de residência e o atestado do carimbo estará sendo emitido normalmente. 

◆Impostos deste mês（今月の納期限） 

◆Em Toyoake, a partir do dia 03/10/2022(segunda-feira), terá 
alterações na classificação de separação de [Plástico] 

Vencimento dia 31 de Agosto (Quarta-Feira) 

Imposto Municipal e Provincial (Shi Kenminzei) – 
 (Divisão de Administração de Crédito – Setor de Arrecadação de Imposto)  

2ª 
parcela 

Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) – 
 (Divisão de Administração de Crédito – Setor de Arrecadação de Imposto) 

Seguro para Tratamentos Médicos na Terceira Idade (kouki koureisha iryouhoken)-  
(Divisão de Seguros de Saúde e Tratamentos Médicos – Setor de Aposentadoria) 

Seguro para Cuidados Especiais na Velhice ou Enfermagem (Kaigo Hoken) –  
(Divisão de Saúde e Longevidade) 

＊Contribuintes que pagam através de boleto, pela comodidade, pedimos que façam o registro para débito automático no banco. O 
requerimento está disponível no balcão da Divisão de Administração de Crédito da Prefeitura e nas Instituições Financeiras da Cidade. 

＊Solicitamos aos contribuintes sujeitos a débito em conta que verifiquem o seu saldo até um dia antes do prazo de pagamento. 

Comunicado importante 

◆Suspensão temporária de emissões de registro civil (Koseki)  
na filial da prefeitura de Toyoake 

Os [produtos de plásticos]: Cabide, Porta CD, etc (produtos que não contém a marca [Pura]) que estavam 
jogando no lixo incinerável, poderá jogar junto com os [recipientes e embalagens plásticas] (produtos que 

contém a marca [Pura]) (saco azul transparente) ➡ Jogue for a no mesmo saco azul transparente 

（プラスチックの分別区分が変わります） 

Contato: Divisão do Cidadão 

 け あ よ と

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） 

Contato: Divisão do Meio Ambiente 

広報とよあけ（ポルトガル語版） 
 

（戸籍に関する証明書の発行を一時停止します） 

01 de Agosto de 2022 Ed.207 
 

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 
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◆Auxílio para Famílias Monoparentais (pai e mãe solteiros)（児童扶養手当） 
 Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil   

◆Notificação sobre a situação familiar atual e de renda para renovação de  
auxílios como os de famílias monoparentais (famílas formadas apenas de 
mãe e filhos ou apenas de pai e filhos), etc., do ano fiscal 2022 (Reiwa 4) 
（令和４年度各種手当の現況届け・所得状況届提出のお願い  Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil 

 

Datas de atendimento Locais de atendimento Telefone 

13 de Agosto (Sábado) Maeda Dental Kurinikku (Sakae chou) 0562-97-8838  
14 de Agosto (Domingo) Shika Torii Iin (Shinden chou) 0562-91-4618  

15 de Agosto (Segunda-feira) Hozumi Shika Iin (Shinden chou) 0562-93-5505  
※Poderá ter alterações, portanto confirme antes por telefone antes de ir à clínica  

E também leve o cartão de segurado (hokenshou) do paciente. 

Há benefícios voltados às famílias monoparentais com o intuito de auxiliá-las parcialmente na independência 
econômica e na educação saudável de suas crianças.  
■Auxílio para Famílias Monoparentais (Jidou Fuyou Teate)   
Público alvo : Famílias formadas de apenas mãe e filhos, ou apenas de pai e filhos, ou famílias correspondentes 
à estruturas comparáveis a essas (pai ou a mãe é portador(a) de deficiência (incapacidade) graves, criança que  
tenha sido abandonada pelo pai ou pela mãe há mais de 1 ano continuadamente, etc.)., que criem filhos, até  
o ano fiscal em que os filhos completem 18 anos de idade.   

Valor do Benefício (valor mensal) → [Fornecimento do valor total]: 43.070 ienes  
[Fornecimento de valores parciais]: de 10.160 ienes até 43.060 ienes 
※No caso de haver 2 crianças alvo do benefício, haverá um acréscimo de 5.090 ienes à 10.170 ienes e 

acima de 3 crianças haverá um acréscimo de 3.050 ienes à 6.100 ienes. 

◆Aviso sobre Atendimentos Odontológicos na Semana de Finados (obon) 
（お盆の歯科診療のお知らせ）   

Pessoas que são beneficiárias do Auxílio para Sustento de Crianças Especiais (Tokubetsu Jidou Fuyou Teate), 
Auxílio para Famílias Monoparentais (Jidou Fuyou Teate) e Auxílio da Província de Aichi para Famílias 
Monoparentais (Aichi-ken Iji Teate) , Auxílio da Cidade de Toyoake para Famílias Monoparentais (Shi Iji Teate), 
incluindo as pessoas em que os benefícios estão interrompidos; estas pessoas, devem apresentar a Declaração da 
Situação Familiar Atual (Genkyou Todoke) para confirmar a sua renda do ano anterior e a situação de sustento e 
criação de sua criança.Sobre o pagamento do Auxílio de Famílias Monoparentais (mães ou pais solteiros), 
pagaremos este auxílio especial de sustento provisório para o público-alvo, então enviaremos o requerimento 
através de correio. Por favor entregar o requerimento juntamente com a Declaração da Situação Familiar Atual 
(Genkyou Todoke) para confirmar a sua renda do ano anterior e a situação de sustento e criação de sua criança.   
●Período de entrega da declaração para os Auxílios para Famílias Monoparentais (Jidou Fuyou Teate) 

Toyoake para Famílias Monoparentais (Shi Iji Teate): do dia 1/Agosto (Seg) até dia 31/Agosto (Qua)  
●Período de entrega da declaração para os Auxílios de Sustento de Crianças Especiais (Tokubetsu Jidou 

Fuyou Teate): do dia 12/Agosto (Sexta-feira) até o dia 12/Setembro (Segunda-feira)   
Ambos entregar na Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil da prefeitura 

Para contato: Centro de Saúde (Hoken Center)  

Horário de atendimento: das 9h00 às 11h00 
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★ 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 ※Folga dia 29/Agosto(seg)  
E também na sala (Smile) (dentro da creche Uchiyama) 
Atendimento: de segunda-feira à Sexta-feira das 10h00 às 15h00 

★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 03(qua) e 10(qua) 
17(qua) e 24(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) 31(qua) 

◆Consulta (育児相談) 

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  
 
◆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 

Abril /2022 03/Agosto (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. 

Maio/2022 14/Setembro (quarta-feira) 
Exames para 
crianças de  

1 ano e 6 meses 
Janeiro/2021 08/Agosto (segunda-feira) 

Fevereiro/2021 08/Setembro (quinta-feira) 
Exames de Saúde 

Odontológico 
para crianças de  
2 anos e 3 meses 

Abril/2020 02/Agosto (terça-feira) 

Maio/2020 09/Setembro (sexta-feira) 

Exames para 
crianças de  

3 anos 

Julho/2019 
04/Agosto (quinta-feira) 
05/Agosto (sexta-feira) 

Agosto/2019 
06/Setembro (terça-feira) 

07/Setembro (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. 

◆Brincadeiras 遊び（子育て支援センター） 

◆Festival de Verão de Toyoake 2022 

Comemoração do 50º. aniversário da cidade 
 
Quando: Dia 07/Agosto (Domingo) das 16H30 às 19H30  Local: Estacionamento do Centro Cultural (Bunka Kaikan) 
Lançamento de fogos de artifícios: 19H30 às 19H45 - Será realizado mesmo com chuva, somente se for 
tempestade será cancelado. Contato: Divisão de Cooperação Civil - Setor de Promoção 

(2022 豊明夏まつり) 
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Caso deseja aplicar a vacina por favor faça a reserva rapidamente!! 

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) 

O período para aplicação da vacina de prevenção do corona será até o dia 30/Setembro/2022. Caso 
deseja aplicar, por favor faça a reserva rapidamente. Caso não tenha o cupom da vacina ou perdeu ou não 
recebeu, faça uma consulta no Gabinete de promoção da nova vacina do corona. Há casos em que poderá 
prorrogar o período da vacina. 

Por favor entrar em contato caso não possue o cupom da vacinação 
Para reservar ou aplicar a vacina, é necessário o cupom da vacinação. Para emitir o cupom, a cidade tem como 
base o registro da vacina e para as pessoas descritas a seguir, há casos em que não receberá o cupom, 
portanto, caso queira aplicar a vacina, solicite o cupom da vacinação. 
Aqueles que necessitam solicitar a emissão do cupom da vacinação: ●Quem perdeu o cupom ●Quem 
mudou-se para a cidade depois de Maio/2021 ●Quem aplicou a vacina no exterior ●Pessoa cujo registro da 
vacina é diferente do endereço atual 

A caxumba (parotidite epidémica, papeira) é causado pelo virus da papeira paramyxo. Os principais sintomas são a 
febre e dores nas glândulas por estarem inchadas (principalmente na glândula parótida). A caxumba pode estar 
associadas em várias complicações causando a mielite asséptica e surdez, raramente mas pode causar a 
epididimite, inflamação ovariana e pancreatite. 
A associação pediátrica do Japão recomenda 2 doses, uma dose quando estiver entre 1 ano à 2 anos incompletos 
e mais uma dose um ano antes de entrar para o ensino fudamental I. A partir deste ano fiscal, subsidiaremos a 
vacina para a idade padrão que aplicaram ou aplicarão a vacina neste ano fiscal. (subsídio de 2000 ienes por dose)  

◆A partir do ano fiscal de 2022 o custo da vacina contra  
a caxumba será subsidiada 

◆Reembolso para o público-alvo que aplicaram a 
vacina contra o Papiloma Vírus Humano 

Para quem não aplicou a vacina de rotina contra o Papiloma virus humano (conhecido como vacina HPV), 
devido a reposição ativa entre 2013 à 2021, do ponto de vista para garantir uma oportunidade para vacinar, 
forneceremos uma oportunidade para a inoculação(6º ano do fundamental I até o 1º ano do ensino médio).  
Juntamente, reembolsaremos para aqueles que ultrapassaram a idade padrão em que pagaram o custo da 
vacina voluntária. 

Vacina alvo: Vacina bivalente recombinante (Cervarix) e Vacina quadrivalente recombinante (Gardasil). 
Prazo do requerimento: até 31/Março/2023 (sexta-feira) 

(ヒトパピローマウイルスワクチンを自費で受けた人の償還払い) 
Divisão de Suporte a Criação de Criança –  

Setor de Pais e Filhos Saudáveis  

Divisão de Suporte a Criação de Criança - Setor de Pais e Filhos Saudáveis  
（令和 4 年度よりおたふおたふかぜワクチンの費用を助成します） 

Notificação Relacionado com a Vacina do Corona 
（新型コロナワクチン接種に関するお知らせ） 


