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◆Informação（健康推進課（保健センター）の事務室移転） 

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） 

Estacionamento de veículos:  Em 31/Março/2022, foram fechados os estacionamentos municipais em frente da 
estação Zengo e o estacionamento subterrâneo ao sul da estação Zengo. As pessoas que utilizavam esses 
estacionamentos, pedimos que utilizem os estacionamentos particulares 

Contato: Divisão de Planejamento Urbano – Setor responsável pelas instalações da cidade 

◆Aviso de reabertura de estacionamento de bicicleta na cidade 

Informamos que no final de Dezembro/2022, o escritório da Divisão de Promoção da Saúde (Hoken Center)  
será transferido para o 2º andar do novo prédio da prefeitura. 

◆Impostos deste mês（税金納期限） 

広報とよあけ（ポルトガル語版） 
 01 de Novembro de 2022 Ed.210  け あ よ と

Vencimento 30 de Novembro (quarta-feira) 
Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken)–(Divisão de Administração de 
Crédito-Setor de Arrecadação de Imposto) 

5ª 
parcela 

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 e 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. 

A partir do dia 01/Outubro, foi reaberto os estacionamentos de bicicletas na cidade.  
Todos os estacionamentos serão cobrados. Para o uso regular será necessário fazer o requerimento. Maiores detalhes, 
entrar em contato com cada escritório do estacionamento de bicicletas ou o centro de manutenção do estacionamento de 
bicicletas. 

Contato: Centro de manutenção do estacionamento de bicicletas 
TEL:(052)586-6841  Dias úteis das 9h00 às 17h00 

◆Solicitação de favores sobre o meio de transporte ao redor da estação 
Zengo 

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 

（前後駅周辺の交通環境の変化についてのお願い） 

（市内駐輪場のリニューアルオープンのお知らせ） 

◆A partir do dia 01/Outubro as bicicletas, motocicletas,etc que estiverem 
estacionados ilegalmente serão apreendidas 

A partir de 01/Outubro, uma área de um raio de 300m em torno de 3 estações de trem da cidade, será zona proibida de 
estacionar bicicletas, motocicletas, etc. Se caso estiver estacionado nesta área, sua bicicleta, motocicleta, etc, será 
apreendida e removida imediatamente. Para a retirada do veículo, será cobrado uma taxa. Maiores detalhes verificar a 
homepage da cidade. 

Contato: Divisão de Prevenção e Segurança de Desastres - Setor de Segurança 

（10 月１日から放置自転車などの取り締まりが強化されます） 
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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 
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 17(qui) A partir das 10h30min 

◆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 

Julho/2022 07/Novembro (segunda-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. 

Agosto/2022 01/Dezembro (quinta-feira) 
Exames para 
crianças de  

1 ano e 6 meses 
Abril/2021 10/Novembro (quinta-feira) 
Maio/2021 05/Dezembro (segunda-feira) 

Exames de 
Saúde 

Odontológico 
para crianças de  
2 anos e 3 meses 

Julho/2020 04/Novembro (sexta-feira) 

Agosto/2020 02/Dezembro (sexta-feira) 

Exames para 
crianças de  

3 anos 

Outubro/2019 
01/Novembro (terça-feira) 

02/Novembro (quarta-feira) 

Novembro/2019 
06/Dezembro (terça-feira) 

07/Dezembro (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  

◆Consulta (育児相談) 

◆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 02(qua)-09(qua) e 
16(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) 30(qua) 
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◆Subsidiamos o custo da vacina da Influenza Sazonal (vacina voluntária) 
referente ao ano fiscal 2022 

Apenas para o ano fiscal de 2022, expandimos o subsídio da influenza sazonal para conter a epidemia simultânea 
entre Covid-19 e Influenza. Como se trata de vacina voluntária, por favor compreeenda o assunto e pedimos que 
faça a inoculação. 
【Período do subsídio】Até dia 31/ Janeiro/2023 (Terça-feira) 
【Público-alvo】Pessoas que se enquadram em um item (1) ao (3) que possuem o registro de endereço na cidade até o dia da vacinação. 

(1) Pessoas com 6 meses até a idade de estar cursando o 3º ano do Ensino Fundamental II (Chuugaku 3 nensei)  
(2) Gestantes durante o período do subsídio (3) Pessoas com idade para cursar o 1º ano do Ensino médio (Kouko 1 
nensei) até 64 anos incompletos que possuem a carteirinha de deficiênte físico (coração, rim, doença respiratória, 
imuno deficiência humana ou pessoas em que o médico diagnosticou como tendo um grau semelhante de deficiência. 
(exclui-se os elegíveis para imunização de rotina com idade entre 60anos à 64 anos) 

【Valor do subsídio da cidade】2 mil ienes.(nº de vezes do subsídio, no dia da vacina pessoas menores de 13 anos será 2 vezes e 
pessoas com 13 anos ou acima será 1 vez) 

Contato: Divisão de Promoção da Saúde e Prevenção de Contágio (Hoken Center) 
(Pessoas com idade até o 3º ano do Ensino Fundamental II (chuugaku 3 nensei)  

entrar em contato com a Divisão de Suporte a Criação de Criança) 

 

Acesso: No dia do festival haverá 2 rotas de ônibus Himawari disponível e gratuito o dia inteiro.  
(No local do festival não há estacionamento). 

Contato: Divisão de Cooperação Civil Setor de Promoção 

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

Rota ① Meitetsu Estação Zengo ⇔ Karatto  /  Rota ② Karatto ⇒Parque Chuou ⇒Prefeitura ⇒Karatto 

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

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  

Vacina pediátrica (6meses até 4 anos) 
Para crianças menores (6 meses até 4 anos) aplicaremos 3 doses da vacina pediátrica da Pfizer. Para o 
público-alvo enviaremos o informativo sequencialmente 

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: Intervalo de 5 meses da dose anterior para aplicar 1 dose única 
Vacina utilizada: Vacina Pfizer ou Moderna da Cepa Omicron  
Local: Instituições médicas colaboradoras da cidade e locais de vacinação em grupos (coletivos) 

Notificação Relacionado com a Vacina do Coronavírus 

（新型コロナワクチン接種に関するお知らせ） 

Vacina contra a cepa Omicron 

◆ Informação (市での確定申告書会場が予約制となります) 

(令和 4 年度季節性インフルエンザワクチンを費用助成しています) 

Informamos que o local da declaração do imposto de renda da cidade de Toyoake será realizado em Fevereiro/2023 e será 
através do sistema de reserva onde poderá fazer tranquilamente e sem problemas. Maiores detalhes verificar no 
Informativo do mês 1 ou na homepage da cidade. 

Contato: Divisão de Impostos – Setor de Impostos Municipais 

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) 
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◆Orientação sobre a inscrição nos Clubes Infantis (Jidou Kurabu) 
Inscrição: Divisão de Ensino Escolar   

O Clube Infantil “Jidou Kurabu” é um local destinado as crianças do Ensino Fundamental I, onde acolhem 
essas crianças após as aulas, cujo os pais estão ausentes na residência durante o dia devido ao trabalho, etc.  
Para os pais das crianças que ingressarão no Ensino Fundamental I em Abril do ano 2023 (Reiwa 5), caso 
queira matricular a criança no Clube Infantil, favor participar da reunião explicativa. (aqueles que já estão e 
continuarão a frequentar, não há necessidade de participar da reunião). 
【Público-alvo】 Pais dos alunos do Ensino Fundamental I (Shougakkou) que desejam a inscrição no Jidou Kurabu. 
【Horário de funcionamento】 Após a aula até 18h30 (Sábado até 17h00) 

※Durante as férias prolongadas a partir das 7h30 (Sábado a partir das 8h00). 
【Taxa da utilização】 3 mil ienes mensal (Somente no mês de Agosto 5 mil ienes)  

※ Há um sistema de redução, entre em contato.  
【Inscrição dos novatos】 No dia da inscrição dos respectivos Jidou Kurabu  

Na prefeitura (Divisão de Suporte a Criação da Criança) a partir do dia seguinte das respectivas  
datas de inscrição de cada Jidou Kurabu até o dia 17/Fevereiro/2023(Sexta-feira) às 17h00. 

Nome do Jidou Kurabu 
(Distrito Escolar) 

Data da reunião 
explicativa 

Data e Horário de  
atendimento da inscrição 

Local da reunião explicativa e 
atendimento da inscrição 

Futamuradai Jidou Kurabu 
(Futamuradai Shougakkou) 

Dia 17 de Dezembro 
de 2022 (sábado) 

 
A partir das 14h00 

(aprox. 30 min) 
 

【Horário de 
atendimento da 

inscrição】 
A partir das 13h50 

 

18/Jan (Qua)  
 
 

Das 15h00 as 
16h00 

(Entrega dos 
documentos e 
entrevista da 

criança) 

Futamura kaikan 1º andar 
 (dentro do Futamuradai Shougakkou) 

Misaki Jidou Kurabu 
(Misaki Shougakkou) 19/Jan (Qui) Misaki Jidou Kurabu Shitsu 

 (dentro do Misaki Shougakkou) 
Yoshiike Jidou Kurabu 
(Chuou Shougakkou) 20/Jan (Sex) Yoshiike Jidou Kurabu Shitsu 

(dentro do Centro Laboral) 
Oomiya Jidou Kurabu 
(Oomiya Shougakkou) 23/Jan (Seg) Oomiya Jidoukan  

Seibu Jidou Kurabu 
(Yakata Shougakkou) 24/Jan (Ter) Seibu Jidoukan 

Nambu Jidou Kurabu 
(Toyoake Shougakkou) 25/Jan (Qua) Nambu Jidoukan 

Kutsukake Jidou kurabu 
(Kutsukake Shougakkou)  26/Jan (Qui) Kutsukake Jidou Kurabu Shitsu 

(dentro do Kutsukake Shougakkou) 
Cosmos Jidou Kurabu 
(Chuou Shougakkou) 27/Jan (Sex) Cosmos Jidoukan 

Sakae Jidou Kurabu 
(Sakae Shougakkou) 30/Jan (Seg) Sakae Jidou Kurabu Shitsu 

 (dentro do Sakae Shougakkou) 
 

（児童クラブ入会のご案内） 

◆Consulta gratuita para estrangeiros 
（外国人関係手続き無料相談）  

   【Para o público-alvo de estrangeiros temos consulta com o escrivão administrativo】  
1 Sobre casamento de estrangeiro, trabalho para estrangeiro, e o que é necessário para o visto de trabalho  
２ Visto japonês (renovação do visto, qualificação do status do visto, visto permanente) 
３ Trâmites de naturalização (como obter o registro civil–koseki touhon) 
４ Trâmites pessoais (casamento internacional e adoção), entre outros. 

Pedimos que informe as pessoas com dificuldades para efetuar trâmites complicados. 
【Quando】dia 20/Novembro (domingo), dia 15/Janeiro/2023(domingo) e dia 19/Março/2023(domingo) 
【Local】Sede do Sogo Fukushi Kaikan (Serviço Social Geral) 1º andar- sala de consulta das 13h00 às 16h00. 
【Público-alvo】Estrangeiros que residam ou trabalham em Toyoake 
【Inscrição】 Ligar na Associação de Intercâmbio Internacional de Toyoake ( necessário reserva) 

※Dias úteis das 9h00 às 15h30 (fechado na quarta-feira) 

Associação de Intercâmbio Internacional de Toyoake  TEL: 0562-92-4649 


