FEV.／2018 - Nº.197
広報とよはしポルトガル語版

Símbolo da Cidade
Flor: Azálea (Tsutsuji)

Festival do Futagawa Shuku Honjin - Hina Matsuri
ふたがわしゅくほんじん

二川宿本陣まつり ひなまつり
Até 11/MAR (dom), 9:00 às 17:00h (Entrada até as 16:30h)
Haverá exposição de bonecos tradicionais, enfeites da corte
feudal, de deuses e enfeites de pendurar.
Eventos relacionados
Itens em
Comum

Local: Futagawa Shuku Honjin Shiryoukan
(Futagawa-cho Aza Nakamachi)
Taxa: Participação gratuita, taxa de ingresso à parte

① Vamos Virar Princesas e Senhores Feudais
Entre as 9:00 às 11:00h e 13:30 às 15:30h dos dias 03 (sáb), 10 (sáb)
a 12 (compensação de feriado), 17 (sáb) e 24/FEV (sáb), 04 (dom) e
11/MAR (dom), meninas com 90 a 130cm de altura e meninos com
100 a 120cm de altura poderão tirar fotos de lembrança, usando
vestimentas no estilo dos bonecos tradicionais das cortes feudais.
② Presentes de “Hina Arare”
A partir das 10:00h do dia 25/FEV (dom), as “princesas” “Masa
Hime” e “Koto Hime” do Festival de Futagawa Shuku Honjin irão
presentear 300 crianças (até o ginasial, por ordem de chegada).
※ Neste dia, o ingresso será gratuito para crianças até o colegial.

Contato:

Futagawa Shuku Honjin Shiryoukan ☎ 41-8580,

HP

Festival Único - Oni Matsuri
てんか

き さい

おにまつり

天下の奇祭 鬼祭

52574
10 (sáb) e 11/FEV (fer)
Local: Templo Akumi Kanbe Shinmeisha
(Hacchou Doori 3 Choume)

Principais eventos
Data

Horário

Conteúdo do evento

10:00, 11:00, 15:00 e 16:00h Distribuição de balas da boa-sorte “Yakuyoke Ame”
10/FEV
(sáb)

11/FEV
(fer)

Outros:
Contato:

10:00 e 16:00h

Chegada do “Aooni” e dança “Iwato no Mai”

Meio-dia

Ritual de músicas e danças do “Isuzu Kagura”

10:00, 11:50 e 12:30h

Distribuição de balas da boa-sorte “Yakuyoke Ame”

11:50h

Visita do “Kooni”

14:00h

Duelo de zombarias entre o “Akaoni” e o
“Tengu”, rituais e músicas xintoístas
como o “Shitenshi Dengaku”, e outros

17:00h

Procissão

Favor utilizarem o transporte público.
Templo Akumi Kanbe Shinmeisha ☎ 52-5257, Kankou Shinkou-Ka ☎ 51-2430,

População de Toyohashi
Dados de 01.01.2018

População Geral
377.561

Estrangeiros
15.804

HP

8083
Brasileiros
6.955

Publicação do Boletim Informativo de Toyohashi: Divisão de Relações Públicas/ Kouhou Kouchou-Ka ☎ 51-2165
Edição: Divisão de Sociedade Multicultural e Assuntos Internacionais/ Tabunka Kyousei Kokusai-Ka ☎51-2007 (em japonês), ☎ 54-8205 (em português)
Homepage (em português): http://www.por-toyohashi.jp/
Acesso à homepage (em japonês) da Prefeitura de Toyohashi (http://www.city.toyohashi.lg.jp/ ), inserir o nº do

HP

no“広報とよはしから探す”e clicar “検索”.

INFORMAÇÕES
Antecipem os Trâmites de Registro e de Inspeção/
Shaken dos Veículos
じどうしゃ

とうろく てつづ

しゃけん

はや

自動車の登録手続き・車検はお早めに

Antecipem os Trâmites de Alteração de
Proprietário e Baixa de Motos,
Veículos de Pequeno Porte e Outros
めいぎへんこう はいしゃ てつづ

はや

オートバイ、軽自動車などの名義変更・廃車の手続きはお早めに
Motos, veículos de pequeno
porte e outros, repassados
para terceiros, destruídos ou
que tenham sido roubados, e
cuja a transferência de proprietário ou a baixa do veículo
não tenha sido efetuada,
mesmo não detendo mais a
posse do veículo, estão
sujeitos à cobrança do
imposto sobre veículos de pequeno porte (Há redução para
portadores da caderneta de deficiência).
Aqueles que ainda não tramitaram, verifiquem o local dos
trâmites e outros, na homepage, e façam os procedimentos até
o dia 30/MAR (sex). Em março, o balcão de atendimento fica
bastante congestionado, antecipem-se.
Contato:
Shisanzei-Ka ☎ 51-2210, HP 53810

Exposição e Vendas de Móveis e Outros Reciclados
か ぐ とうさいせいひんてんじ はんばいかい

家具等再生品展示・販売会

Data e
Horário

Local

Itens
comuns

Contato:

①
03/FEV (sáb),
9:30 às 16:00h,
04/FEV (dom)
9:30h ao meio-dia
Kodomo Miraikan
「Coconico」

②
24/FEV (sáb) à
01/MAR (qui),
9:00 às 17:00h
(Sáb. e dom. até 16:00h)
Prefeitura, Shimin
Hall・Shimin Gallery

A inscrição será feita durante o período de
realização, nos respectivos locais dos eventos.
Os móveis e outros, deverão ser retirados pelos
próprios contemplados:
① No dia 04/FEV (dom).
② Em data posterior.
Gyoumu-Ka ☎ 61-4136,

HP

9259

Quando a Criança for Ingressar na Escola,
É Necessário Fazer a Renovação da Caderneta de
Beneficiário de Tratamento Médico da Criança
こ

Na compra, venda, baixa, alteração de endereço, etc, de veículos,
é necessário atualizar o Certificado de Inspeção/Shakenshou. Em
março, há um grande congestionamento no local dos trâmites;
pedimos que se antecipem (a renovação do “shaken” pode ser
feita a partir de um mês antes do vencimento).
Contato:
Aichi Unyu Shikyoku Toyohashi Jidousha Kensa
Touroku Jimusho ☎ 050-5540-2049, sobre o
imposto do veículo, favor contatar com o Kenzei
Toyohashi Chuuzai Shitsu ☎ 32-6771

けいじどうしゃ

インフォメーション

いりょうひじゅきゅうしゃしょう しゅうがくじ

こうしん て つづ

ひつよう

子ども医療費受給者証は就学時に更新手続きが必要です
As crianças que ingressarão na 1ª série primária a partir de abril de
2018, deverão fazer a renovação da Caderneta de Beneficiário de
Tratamento Médico da Criança/Kodomo Iryouhi Jukyuushashou até
27/FEV (ter). No final de janeiro, os formulários para a renovação
foram enviados pelo correio, aos responsáveis das crianças
enquadradas. Caso passe o dia 07FEV (qua), e o formulário de
renovação ainda não tenha chegado, favor contatar abaixo.
Contato:
Kodomo Katei-Ka ☎ 51-2335, HP 22756

Quando Chegar o Aviso da Avaliação de
Saúde Infantil Vamos nos Submeter aos Exames!!
にゅうようじけんこうしんさ

し

き

乳幼児健康診査のお知らせが来たら、
けんこうしんさ

う

健康診査を受けましょう
！
！

Categorias de exame (Destino)

Data (Horário da recepção)

Exame de Avaliação de Saúde
de 4 Meses
(Para bebês de 3 a 4 meses)

Todas as terças-feiras
(9:00 às 10:30h)

Exame de Avaliação de Saúde
de 1 Ano e 6 Meses
(Para bebês de 1 ano e 7 meses
a 1 ano e 8 meses)

Todas as quartas-feiras
(12:50 às 14:00h)
※ Exceto dia 21/MAR.

Exame de Avaliação de Saúde
de 3 Anos
(Para crianças de 3 anos e 4
meses a 3 anos e 5 meses)

Todas as quintas-feiras
(12:50 às 14:00h)
※ Exceto dia 29/MAR.

＊As guias de exame de saúde serão enviadas pelo correio,
aproximadamente um mês antes da data do exame.
＊As crianças enquadradas nas idades abaixo que forem sair
temporariamente para fora do país, favor se submeterem ao
exame de avaliação de saúde, antes de partir. O exame
poderá ser feito sem a guia de exame de saúde!
Idades Enquadradas
Exame de Avaliação de Saúde de 1 Ano e 6 Meses
Bebês de 1 ano e 6 meses a 2 anos de idade.
Exame de Avaliação de Saúde de 3 Anos
Crianças de 3 anos e 3 meses a 4 anos de idade.
•Favor comunicar caso não possa se submeter ao exame na
hora/data determinada.
•Caso não faça o exame, cerca de 1 a 2 meses depois, será
realizado o contato telefônico ou visita ao domicílio (No caso
de bebês de 4 meses, depois e 3 a 4 semanas, haverá o
contato telefônico ou visita ao domicílio).
Local:
Hokenjo - Hoken Center (Hoippu), 2º andar.
〒441-8539 Toyohashi-shi Nakano-cho Aza
Nakahara 100 Banchi, Toyohashi-shi Hokenjo
Kodomo Hoken-Ka ☎ 39-9159 (Há tradutor de
segunda à quinta-feira, das 8:30 às 17:15h)

Informações Úteis para o Cotidiano pela Rádio Nikkey (WEB RADIO-http//www.radionikkey.jp/・Facebook: Radio Nikkey)
・Aviso da prefeitura, um minuto por vez, diariamente, 8 vezes ao dia.
・Mensagem do Prefeito, transmissão de 5 minutos, no 1º ou 2º sábado do mês, entre as 21:00 e 21:30h; retransmissão no dia seguinte, entre as 7:30 e 8:00h.
・Programa “Pará Folia”, ao vivo, todas as sextas-feiras às 19:30h, na última sexta-feira do mês há as Informações sobre Segurança da Polícia
da Província de Aichi.

EVENTOS
Eejanaika Toyohashi Festival do Cinema 2018
えいがさい

ええじゃないか とよはし映画祭2018

イベント
Aula dos Eventos das Quatro Estações
Encontro do Hina Matsuri
し き

ぎょうじきょうしつ

四季の行事教室 ひなまつりのつどい
02 (sex) à 04/MAR (dom)
Além da exibição de um total de 19 filmes, haverá uma
conversa com os convidados especiais, abordando o tema
“Criar”, e debate com participantes dos filmes.
Locais de
Exibição
Taxa/
Venda dos
bilhetes
Todos os
assentos
reservados

① Honokuni Toyohashi
Geijutsu Gekijou PLAT
② Kaihatsu Biru

③ United Cinema
Toyohashi 18

¥1,000 (Bilhetes antecipados: ¥800). Vendas a partir
de 09/FEV (sex), no Ticket
Pia (☎ 0570-02-9999,
P-code: ① 558-043, ②
558-060), Jouhou Hiroba
da prefeitura, e PLAT
(apenas o ①).

Taxa do United
Cinema Toyohashi
18. Vendas no local,
previstas para
meados de fevereiro
(Assim que definida,
a data será divulgada
pela homepage).

25/FEV (dom), 13:00 às 15:00h
Local: Seishounen Center
(Muro-cho Aza Higashi Sato)
Vamos nos divertir com oficinas e
jogos relacionados ao “Hina Matsuri”.
Destino:
Munícipes do primário e familiares (Crianças até
a 3ª série do primário deverão estar acompanhadas dos responsáveis.)
Instrutor:
Ladies Reku Wataboushi
Limite:
50 pessoas (Por ordem de inscrição.)
Inscrição:
A partir de 01/FEV (qui).
Contato:
Seishounen Center ☎ 46-8925, HP 16908

Eventos do Shichoukaku Kyouiku Center
しちょうかくきょういく

もよお

視聴覚教育センターの催し
Itens em Comum
Contato: Shichoukaku Kyouiku Center ☎ 41-3330
(Ooiwa-cho Aza Hiuchizaka)
※ Fechado às segundas-feiras
◆ Dia da Ciência Divertida Vamos Brincar com o Calor e a Ciência
Venham aprender a fazer geleca/slime, marcador ecológico
de livros, e saco térmico/kairo caseiro.
© 2017 NIKKATSU “Tokyo Vampire Hotel Versão de Cinema”

Principais filmes (Ambos do United Cinema Toyohashi 18)
Data

Filme

02/MAR (sex), 18:00h
(Abertura)

Tokyo Vampire Hotel
Versão de Cinema

04/MAR (dom), 14:00h
(Encerramento)

～ Principal ～ Koi suru watashi
wa heroine desuka?

Contato:

City Promotion-Ka ☎ 51-2179,

HP

52735

Eejanaika Toyohashi - Festival Ciclístico
とよはし

ええじゃないか豊橋 サイクルフェスティバル

25/FEV (dom), 13:00 às 15:00h
(Participação livre)
◆A Mágica da Ciência - O Chocolate que Aumenta
Vamos fazer uma barra de chocolate
de papel surpreendente, que altera a
quantidade.
Sábados, domingos e feriados de
03 a 24/FEV, às 11:50h
◆Aulas Kurarika - Microscópio de Leeuwenhoek
Vamos observar as células, etc,
Casca
através do microscópio artesanal.
17/FEV (sáb), 13:00 às 14:30h

25/FEV (dom), 8:30h ao meio-dia
(Será realizado mesmo com chuva)
Local: Non Hoi Park/Jardim ZooBotânico Geral de Toyohashi
(Ooiwa-cho Aza Ooana)

Corrida de bicicleta com percurso de 1,1km, dentro do Jardim Zoo-Botânico.
Destino:
Crianças a partir dos 4 anos de idade à 6ª série
do primário.
Taxa:
¥1,500 (Taxa do ingresso e estacionamento à parte)
Inscrição:
Preencher os dados necessários pela homepage do
5o Eejanaika Toyohashi Cycle Festival.
Outros:
Entrada somente pelo Portão Leste/Higashi-Mon.
Haverá entrega de brindes aos participantes.
Contato:
Eejanaika Toyohashi Cycle Festival Jikkou Iinkai
Jimukyoku ☎ 54-1484, Jardim Zoo-Botânico Geral
☎ 41-2185

Para 30 crianças a partir da 4ª série do
primário (Por ordem de inscrição).
Inscrição:
Até 10/FEV (sáb)

de
cebola,
etc.

Fita
adesiva

Eejanaika Toyohashi Machinaka Marche
とよはし

ええじゃないか豊橋 まちなかマルシェ
25/FEV (dom), 10:00 às 16:00h
(Será realizado mesmo com chuva)
Local: Estação de Toyohashi Minamiguchi (Saída Sul)
(Em frente à estação de trem da Linha Atsumi)
Outlet de produtos fora do padrão, como salsichas, etc.
Contato:
Machinaka Kassei-Ka ☎ 55-8101, HP 53589

Realização de Exame Noturno de Aids (Gratuito)
やかん けんさ

むりょう

おこな

エイズ夜間検査（無料）
を行います
Será realizado o exame de anticorpos HIV (Com coleta de 5cc de sangue).
Data:
05/MAR (seg), das 18:00 às 20:00h.
Local:
Hokenjo - Hoken Center
Outros:
O resultado sai aproximadamente uma hora após a coleta de sangue (No
caso de haver necessidade de fazer reexame, o resultado sairá cerca de uma
semana depois), será entregue em mãos. O exame é realizado em sigilo.
Contato:
Kenkou Seisaku-Ka ☎ 39-9104, HP 53578

O Prazo para Solicitar o Subsídio dos Gastos de Tratamento de
Infertilidade do Ano Adm. Heisei 29, é até o dia 30/MAR (sex)
へいせい

ねんど

ふ にんちりょうひ ほじょきん

しんせいきげん

がつ

にち きん

平成29年度の不妊治療費補助金の申請期限は３月３0日
（金）
です
Às pessoas com problemas de infertilidade que ainda não solicitaram o subsídio dos gastos de
tratamento de infertilidade referente ao ano administrativo 2017 (Heisei 29 Nendo), pedimos que
tramitem. Destinado às pessoas casadas legalmente, cujo casal ou um deles, seja domiciliado e
registrado no município de Toyohashi. Detalhes sobre a forma de solicitação e os documentos
necessários, veja na homepage.
Contato:
Kodomo Hoken-Ka ☎ 39-9160, HP 52862

Seleção de Alunos para a Escola de Período Parcial/Teijisei
(de Ensino Colegial e/ou Profissionalizante)
ていじせいせいと

ぼしゅう

定時制生徒を募集します
Destinado às pessoas formadas no ginasial ou com previsão de se formarem em 2018.
As pessoas que desejam dar continuidade aos estudos, não percam a oportunidade!
Nome da escola

Inscrição para os Cursos:

Ichiritsu Toyohashi Koutou Gakkou
(Ichikou)
Kenritsu Toyohashi Kougyou
Koutou Gakkou

Vagas

①

Curso Normal Diurno/Hiruma Futsuuka
(2 Turmas/Nibusei)

160 alunos

②

Curso Normal Noturno/Yakan Futsuuka e
Curso de Comércio Geral/Sougou Business-Ka

40 alunos

③

Curso de Mecânica Noturno/Yakan Kikai-Ka

40 alunos

Outros:

Para os estudantes que fizerem alguns cursos especiais ou conseguirem tirar algum certificado de qualificação relacionado ao conteúdo ou matérias do curso, o tempo para a formatura que normalmente é de 4
anos, poderá ser concluído em 3 anos.
Inscrição: Deverá fazer o requerimento/Shutsugan, pela escola ginasial onde se formou, e levar os documentos
necessários diretamente à escola onde deseja se inscrever.
Período de inscrição: 27 (ter) e 28/FEV (qua), para a primeira seleção/Zenki.
20 (ter) e 22/MAR (qui), para as vagas remanescentes/Kouki.
Contato:
Ichiritsu Toyohashi Koutou Gakkou ☎ 62-0278 ou
Kenritsu Toyohashi Kougyou Koutou Gakkou ☎ 45-5635

Curso: O que Todos Querem Saber sobre a Demência
É Importante a Descoberta Precoce
し

にんちしょうこうざ

みんなが知りたい認知症講座

はや

き

たいせつ

早めの気づきが大切

Vamos aprender como reconhecer rapidamente a demência e como lidar e conviver com ela.
Data:
17/MAR (sáb), das 10:00 às 11:30h.
Local:
Tsutsujigaoka Chiiki Fukushi Center
Destino:
Para as pessoas residentes e pessoas que trabalham em Toyohashi.
Limite:
40 pessoas (Por ordem de inscrição).
Outros:
Distribuição aos participantes: Ninchishou Guide Book/Guia sobre a Demência.
Inscrição: Até 16/MAR (sex). Envie o endereço, nome, número de telefone ao contato abaixo.
Contato:
Toyohashi-shi Toubu Chiiki Houkatsu Shien Center ☎ 64-6666, HP 40199

