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31 de Outubro (Segunda-Feira) 
Imposto Municipal Provincial (Shikenminzei) (Divisão de Administração de Crédito – Setor de 
Arrecadação de Imposto 

3ª 
parcela 

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

4ª 
parcela 

Seguro de Tratamentos Médicos na Terceira Idade (kouki koureisha iryou)- (Divisão de Seguros 
de Saúde e Tratamentos Médicos – Setor de Aposentadoria  
Seguro de Cuidados Especiais na Velhice ou Enfermagem (Kaigo Hoken) - (Divisão de Saúde 
e Longevidade - Setor de Seguro de Cuidados Especiais na Velhice ou Enfermagem  
＊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 a disposição no balcão da Divisão de Administração de Crédito da Prefeitura e nas 
Instituições Financeiras da Cidade. 

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） 

◆Impostos deste mês（今月の納期限） 

Divisão de Suporte a Criação de Criança-Setor de Pais e Filhos Saudáveis 

広報とよあけ（ポルトガル語版） 
 01 de Outubro de 2022 Ed.209 

 
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 
 

 け あ よ と

Resumo sobre o sistema 
É um sistema em que o subsídio de tratamentos comuns de infertilidade (exceto tratamentos por 
inseminação in vitro, por micro fertilização, doação por terceiros [óvulos, espermas ou ventre]) é pago ao 
casal. A partir de Abril/2022, este tratamento que era coberto pelo seguro, terminará após o tratamento 
referente a Março/2022. No entanto, a medida transitória será estabelecida durante o período de transição 
com medidas de cobertura do seguro e o subsídio serão concedidos aos elegíveis até Fevereiro/2023.  

Público-alvo para este ano fiscal 
1) Aqueles que neste ano fiscal é o primeiro requerimento e que já iniciaram o tratamento antes de 31/Março/2022  
2) Aqueles que no passado pediram o requerimento onde ainda está dentro de 2 anos de período de carência para 

dar continuidade e que já iniciaram o tratamento antes de 31/Março/2022.  
Prazo para o requerimento até o dia 17/Março/2023 (sexta-feira) na Prefeitura  

（豊明市一般不妊治療費助成制度のご案内） 

◆Informativo do Sistema de Subsídio para os Custos  
do Tratamento de Infertilidade da Cidade de Toyoake 
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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 

Junho/2022 12/Outubro (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. 

Julho/2022 07/Novembro (segunda-feira) 
Exames para 
crianças de  

1 ano e 6 meses 
Março/2021 05/Outubro (quarta-feira) 

Abril/2021 10/Novembro (quinta-feira) 
Exames de 

Saúde 
Odontológico 

para crianças de  
2 anos e 3 meses 

Junho/2020 11/Outubro (terça-feira) 

Julho/2020 04/Novembro (sexta-feira) 

Exames para 
crianças de  

3 anos 

Setembro/2019 
06/Outubro (quinta-feira) 
07/Outubro (sexta-feira) 

Outubro/2019 
01/Novembro (terça-feira) 

02/Novembro (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 fazer 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 (Rotavírus, Hib, Pneumonia Bacteriana Infantil PVC7, Hepatite B, 
Quadrivalente, BCG, Rubéola e Sarampo (MR), Catapora, Encefalite Japonesa, Dupla Combinação, Câncer do Colo 
do Útero), podem ser recebidas nas clínicas da Cidade de Toyoake que realizam vacinações. 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  
 

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

★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 05(qua) e 12(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) 19(qua) e 26(qua) 

◆Consulta (育児相談) 

★ 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 interagir 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 06(qui) e 20(qui) A partir das 10h30min 
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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) 

◆Pagamento do Auxílio Infantil – Jidou Teate（児童手当の支払い） 

Outubro é o mês de pagamento do Auxílio Infantil 

（新型コロナワクチン接種 
   に関するお知らせ） 

Dia do pagamento: 07 de Outubro (Sexta-Feira) 

Para contato: Gabinete de Promoção da Nova Vacina do Corona de Toyoake 
(não reservamos a vacina) de segunda à sexta(exceto feriados) das 9h00 às 17h00  

Notificação Relacionado com a Vacina do Coronavírus 

Início da inoculação: Início de Outubro (Previsão) 
Alvo: Qualquer pessoa com 12 anos ou mais que tenha concluído a vacinação inicial (1ª dose e 2ª dose) 
Quantidade de doses/Intervalo da inoculação: 1 dose única/ Intervalo indeciso 
Vacina utilizada: Cepa Omicron (BA.1) e juntamente a vacina bivalente para cepas convencionais 
Local: Instituições médicas colaboradoras da cidade e locais de vacinação em grupos (coletivos) 
Período de envio do cupom de inoculação: Programado para ser enviado sequencialmente a partir de  
final de Setembro. Maiores detalhes verificar na homepage da cidade. 

Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil 

Iniciará a inoculação da vacina contra a cepa Omicron 

A 3ª dose da vacina pediátrica Pfizer está sendo administrada 

No dia 06/Setembro a inoculação para crianças de 5 anos à 11 anos (1ª dose até a 3ª dose), pela lei de 
prevenção de imunização (colaboração obrigatório). Mas a vacinação é uma decisão voluntária e não 
obrigatório). Converse com a criança e analise antes de aplicar a vacina. 

Para todos que desejam aplicar a inoculação inicial ( 1ª dose e 2ª dose) 

Estamos oferecendo uma oportunidade para quem deseja aplicar a inoculação inicial ( 1ª dose e 2ª dose) 

Para todos que desejam aplicar a vacina (NovaVax) da fabricante Takeda 

A vacina (NovaVax) da fabricante Takeda é a 4ª vacina aprovada no Japão contra o Covid-19. É uma vacina 
que pode ser vacinado também para quem tem alergia ao RNAmensageiro (Pfizer e Moderna) 
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Comemoração do 50º aniversário da Cidade 

Realização do Festival de Outono de Toyoake em Karatto 
（豊明秋まつり in カラット） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando: dia 05/Novembro (sábado) das 10h00 às 16h00 
Local: Kyousei Kouryu Plaza de Toyoake na área (Karatto) 

Contato: Divisão de Cooperação Civil Setor de Promoção 

Para todos os cidadãos da cidade, enviaremos os cupons de desconto que podem ser 
utilizados em restaurantes, lojas e serviços de atendimentos da cidade. 

◆Subsídio para Educação Infantil para Gestantes que  
Derem a Luz (Parto) Durante o Ano Fiscal de 2022 

Público-alvo qualificado para o requerimento:  
Gestante tem que possuir o endereço na cidade há mais de 3 meses da data de solicitação em que derem 
ou der a luz do dia 01/Abril/2022 até 31/Março/2023.  

Valor do subsídio: 50 mil ienes por criança  
Trâmites para o requerimento: Para receber este benefício será necessário fazer o requerimento.  

・O requerimento e outras informações, enviaremos em Outubro para famílias dos filhos que foram 
    registrados na cidade entre 01/Abril até 30/Setembro/2022. 
・Para os nascidos entre 01/Outubro/2022 até 31/Março/2023 serão informados a comparecer na Divisão de Suporte 

a Criação de Criança, assim que fizerem a notificação de registro de nascimento da criança na prefeitura. 

◆Para dar Suporte aos Comércios de Toyoake  
Enviaremos Cupons de Descontos! 

※No local do festival não há estacionamento. No dia do festival, haverá o ônibus Himawari disponível e gratuito 

◆Mudará o Método de Separação de Plástico 

A partir de Outubro/2022, mudará o método de separação do lixo de plástico. Mesmo que não contenha a 
marca (Pura), se o produto for feito da maior parte de plástico, poderá jogar fora no saco azul transparente. 

(プラスチックの分別方法が変わります) Contato: Divisão do Meio Ambiente 

（令和4年度中にお子さんを出産した人に出産育児給付金を支給します） 

Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil 

(「豊明市地元応援割引券」を送付します) 

Contato: Divisão de Apoio Industrial Setor de Suporte Empresarial 

【Alvo】Quem possui o endereço registrado na cidade no dia 01/Agosto/2022 
【Período do envio】Aproximadamente do final de Setembro até início de Outubro 
【Conteúdo do envio】Cupom de desconto no valor de 1.000 ienes (5 folhas de 200 ienes), 

será enviado para o número de pessoas tudo junto em nome do chefe de família) e também  
será enviado a lista dos comércios onde poderá utilizar os cupons. 

【Período para utilizar】do dia 01/Outubro (Sáb) até 31/Dezembro/2022 (Sáb) 


