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◆Cerimônia dos 20 anos ・Ano 2023 (令和５年二十歳の会) 
 

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 
 

O amanhã de Toyoake  Aos jovens que construirão o Japão de amanhã 
Rumo a uma nova era, aproximadamente 700 jovens promissores iniciam a  
sua vida como adultos. Toyoake homenageará os jovens de 20 anos.  

A cerimônia dos 20 anos de 2023, será dividido em 3 grupos de acordo com a classificação do distrito escolar do Ensino 
Fundamental II (Chuugakkou). Prestar atenção pois o horário da recepção e da cerimônia de cada distrito serão diferentes. 

Em relação a disseminação do coronavírus, a princípio pedimos que continuem a se prevenir para evitar o contágio. 
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） 

★Medidas de Prevenção do Contágio do Novo Corona Vírus★ 
・Não terá o espaço para bate-papo. Pedimos a colaboração para desocupar o local o mais rápido possível.・Pedimos que utilize a 
máscara durante o evento. ・Caso tenha sintoma de febre, tosse, etc, evite de participar. No dia, antes de ir para o evento, medir a 

temperatura corporal e verifique as condições de saúde se estão boas. 

Data: 08 de Janeiro de 2023 (Domingo)  
 Grupo 1 (Distrito) 

Kutsukake Chuugakkou 
Grupo 2 (Distrito) 

Toyoake Chuugakkou 
Grupo 3 (Distrito) 

Sakae Chuugakkou 
Horário da Recepção A partir das 10h00  A partir das 12h00 A partir das 14h00 
Horário da Cerimônia A partir das 10h30  A partir das 12h30  A partir das 14h30  

※Pessoas que mudaram recente para cidade ou moradores que vieram de outras cidades, poderão participar em qualquer um 
dos grupos. Por favor entrar em contato com a Divisão de Estudos Continuados 
【Local】Hall do Centro Cultural de Toyoake (Bunka Kaikan) 
【Público alvo】Pessoas nascidas entre 02 de Abril de 2002 à 01 de Abril de 2003  
【Conteúdo】①Cerimônia ②Planejamento da Comissão Executiva da Cerimônia dos 20 anos 
【Outros】Serão distribuidos brindes, favor levar no dia da cerimônia, o comunicado de orientação  

(cartão postal que foi enviado no início de novembro). 
【Para informações】Divisão de Estudos Continuados, Setor de Patrimônio Cultural 

◆Impostos deste mês（税金納期限） 

26 de Dezembro (Segunda-Feira) 
Imposto sobre Bens Imobilizados / Imposto sobre o Planejamento Urbano (Koteishisanzei/Toshikeikakuzei) – 
(Divisão de Administração de Crédito – Setor de Administração de Imposto  

3ª
parcela 

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

6ª 
parcela 

Seguro de Tratamentos Médicos na Terceira Idade (Kouki Koureisha Iryou Hokenryou)- (Divisão de Seguros de 
Saúde e Tratamentos Médicos – Setor de Aposentadoria 
Seguro de Cuidados Especiais na Velhice ou Enfermagem (Kaigo Hokenryou) - (Divisão de 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. 

広報とよあけ（ポルトガル語版） 
 01 de Dezembro de 2022 Ed.211  け あ よ と
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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 

Agosto/2022 01/Dezembro (quinta-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. 

Setembro/2022 12/Janeiro/2023 (quinta-feira) 
Exames para 
crianças de  

1 ano e 6 meses 
Maio/2021 05/Dezembro (segunda-feira) 

Junho/2021 18/Janeiro/2023 (quarta-feira) 
Exames de 

Saúde 
Odontológico 

para crianças de  
2 anos e 3 meses 

Agosto/2020 02/Dezembro (sexta-feira) 

Setembro/2020 19/Janeiro/2023 (quinta-feira) 

Exames para 
crianças de  

3 anos 

Novembro/2019 
06/Dezembro (terça-feira) 

07/Dezembro (quarta-feira) 

Dezembro/2019 
16/Janeiro/2023 (segunda-feira) 

17/Janeiro/2023 (terça-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. 

◆Brincadeiras 

★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 07(qua)-14(qua) e 
28(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) 21(qua) 

遊び（子育て支援センター）・親子で遊びましょう 

★ 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 01(qui) A partir das 10h30min 

◆Consulta (育児相談) 
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◆Atendimento odontológico no final de ano e início de ano   

 (年末年始の歯科診療のお知らせ)   
  

Para quem deseja que sua criança ingresse em creche no decorrer do ano letivo após o dia 01 de Abril de 2023, há o sistema 
em que é possível o ingresso em creches desde que tenham vagas disponíveis. As inscrições devem ser entregues (com a 
documentação completa) até o último dia do mês de dois meses anteriores ao mês desejado para o ingresso (por exemplo: 
para o ingresso em maio, a inscrição deve ser feita até o último dia do mês de março). Mas atenção, caso o último dia do mês 
caia em dia que a Prefeitura esteja fechada, o prazo é o dia últil anterior. Depois desse dia é iniciada a seleção dos 
ingressantes e as inscrições para depois do dia 01/Abril/2023 será feita a primeira chamada das inscrições feitas até o dia 
27/Janeiro/2023 e a segunda chamada das inscrições feitas até o dia 28/Fevereiro/2023. As inscrições para o decorrer do 
ano letivo 2023 iniciam-se em 10 de Janeiro de 2023 (Ter). Para informações detalhadas, documentação necessárias, após o 
dia 1/Dezembro (Qui) verifique na Homepage e faça o download ou consulte na Prefeitura-Divisão de Cuidados de Criança na 
Infância (Kodomo Hoiku ka), que estará distribuindo o formulário e os documentos necessários para a inscrição. Porém, para 
o ingresso da creche em 01/Abril/2023 já encerraram as inscrições no dia 22/Novembro (Ter). 

Contato: Prefeitura de Toyoake (Kodomo Hoiku ka) – Divisão de Cuidados de Criança na Infância 

Horário de atendimento: das 9h00 às 11h00 (da manhã) 
Há casos de alteração das clínicas, ligue de antemão para confirmar o atendimento na clínica  
desejada. Exceto a parte odontológica, poderá utilizar a clínica (Toyoake ShinryouJo)   
Datas de atendimento Clínicas Bairro Telefone 

29/Dez (Qui) Shin Sakae Shika  ShinSakae chou 0562-97-1771 

30/Dez (Sex) Matsui Shika Iin Ano chou 0562-92-8851 

31/Dez (Sáb) Asano Shika Kurinikku Ano chou 0562-92-5088 

01/Janeiro/2023 (Dom) Aoyama Shika Iin Futamuradai 0562-95-1234 

02/Janeiro/2023 (Seg) Ikeda Shika Iin Zengou chou 0562-93-0550 

03/Janeiro/2023 (Ter) Yanase Shika Iin  Misaki chou 0562-93-0418 

☆Não esqueça de levar o Cartão do Seguro de Saúde (hokenshou) 

◆Inscrição para o ingresso em creches no decorrer do ano letivo 2023 
（令和５年度保育所等利用申し込み） 

Para Contato: Divisão de Promoção da Saúde 

（保健センター内事務室の移動） ◆Informação 

(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金) 

【Elegíveis】 ➀ Famílias em que todos estão isentos da fração de equivalência (kintowari) do imposto residencial do ano 
fiscal 2022 (Reiwa 4 nendo). Enviamos uma correspondência para as famílias elegíveis que tiveram o endereço 
registrado na cidade na data do dia 30/Setembro/2022. ※Exceto para famílias: ●Membros dependendes com 
a fração de equivalência de imposto tributada ●Membros dependentes que notificaram a aplicação tributária. 

【Elegíveis】 ➁ Famílias cujo orçamento familiar mudou repentinamente desde Janeiro até Dezembro/2022, tornando-se 
similar das circunstâncias de quem estão isentos da fração de equivalência (kintowari) do imposto residencial 
do ano fiscal 2022 (Reiwa 4 nendo). 

Contato: Divisão do Bem Estar Regional Setor de Subsistência à Vida 

◆Benefício financeiro emergencial por aumento de preços 

O governo pagará um benefício de 50 mil ienes por família que estão isentas de imposto municipal que passam 
dificuldades devido ao aumento dos preços de energia elétrica, gás, alimentos, etc (incluindo combustível,etc).  

【Prazo do requerimento】 31/Janeiro/2023 (ter)  (deve chegar) 

Contato: Divisão de Promoção da Saúde 

Informamos que a partir do dia 26/Dezembro/2022 (segunda-feira), o escritório da Divisão de Promoção da Saúde (Hoken 
Center) será transferido para o 2º andar do novo prédio da prefeitura. No Centro de Saúde (hoken Center) somente funcionará 
para o atendimento de exames coletivos, exames de crianças, sala de aprendizados e o atendimento da clínica nos feriados, etc.  
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(新型コロナワクチン接種に関するお知らせ) 

◆Pagamento antecipado do auxílio escolar para as novas despesas 
do ingresso escolar （「就学援助新入学用品費の入学前支給） 

 
Há um auxílio de uma parte das despesas escolares, para os pais ou responsáveis que possuem crianças que 
ingressarão no Ensino Fundamental I no ano fiscal de 2023, que por razões econômicas estão com dificuldades 
para os preparativos escolares. 
【Público alvo】 Famílias que forem confirmadas que necessitam do auxílio, tanto quanto uma família protegida pela lei de 

proteção à família. ※Há casos que não será aprovado devido as circunstância da renda familiar, bens, etc. 
【Valor a ser pago】 54.060 ienes 【Data do pagamento】final de Janeiro/2023 (previsão) ※Depósito na conta bancária do requerente  
【Método de requisição】 Realizar diretamente na prefeitura- Divisão de Ensino Escolar até o dia 23/Dezembro(Sex). Crianças 

que possuem irmãos matriculados que já estão recebendo o auxílio,também é necessário fazer a 
requisição. Os documentos necessários para a requisição, por favor entrar em contato com a prefeitura- 
Divisão de Ensino Escolar ou verificar na homepage da cidade. 

Divisão de Ensino Escolar – Setor do Ensino Escolar 

Notificação Relacionado com a Vacina do Coronavírus 

◆Benefício especial extraordinário serão pagos para famílias que estão 
recebendo o auxílio infantil (Jidou Teate) 

Itens de atenções quando aplicar a vacina 
●Há probabilidade de aplicar simultâneamente a vacina do Corona e a vacina da Influenza. Porém, para aplicar outros tipos de 

vacina além da Influenza, é necessário abrir um intervalo de 2 semanas antes e depois da vacina do corona. 
●A vacina da cepa omicron é elegível somente para quem já concluiu a 1ª e 2ª dose da vacina 

Para contato: Gabinete de Promoção da Nova Vacina do Corona de Toyoake(não reservamos a vacina) de segunda à sexta 
das 9h00 às 17h00  (exceto Sáb, Dom, Feriados e do dia 29/Dezembro ao dia 3/Janeiro) 

Para apoiar famílias que criam crianças, a província de Aichi pagará com um benefício especial extraordinário 
(sistema provincial) 

【Elegíveis】Moradores que possuem residência na província de Aichi (no dia 31/Agosto/2022) e que  
receberam o auxílio infantil referente ao mês 9/2022 (exceto pessoas que receberam o auxílio especial) 

【Valor do pagamento】10 mil por criança do público-alvo. 
※No entanto, se o beneficiário for um funcionário público, será necessário fazer um requerimento. 

Realizaremos a vacinação sem reservas. Por favor sintam-se a vontade para vir ao local 
Quando: Nos dias 16(sex) e 23(sex) de Dezembro das 15h00 às 19h20  Local: Nambu Kouminkan (em frente à estação Zengo) 
Alvo: Pessoas com 18 anos ou acima que concluíram as 2 dose e tenham um intervalo acima de 3 meses. 
Vacina: Vacina da Cepa Omicron (Moderna) 
Levar: Os conteúdos do envelope (cor laranja) (comprovantes das doses concluídas o questionário preenchido) e um documento 

pessoal (zairyu card, carteira de motorista, etc) 

(児童手当を受給している子育て世帯に臨時特別給付金を支給します) 

Para se preparar da epidemia do corona, considere-se aplicar a vacina antes 
dos feriados de final e começo de ano  

Contato: Divisão de Suporte a Criação de Criança – Setor Infantil 


