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A Partir de Novembro, Terá Início o Serviço de Emissão de Atestados 

nas Lojas de Conveniência Usando o Cartão do My Number 

From November, Official Certificates can be issued from Convenience Stores 
using your My Number Card 

（ マイナンバーカード １１月から各証明書のコンビニ交付サービスが始まります ） 

(Por) 

A partir de novembro, com o Cartão do My Number e a senha de 4 dígitos, poderão ser emitidos atestados e 

outros documentos na máquina copiadora instalada nas lojas de conveniência. 

● Locais onde estão instalados as máquinas copiadoras de multifunção: 

lojas de conveniência, drogarias, supermercados, etc.  

 

(Eng) 

Starting this November, official certificates can be issued from multi-function copy machines installed at convenience 

stores nationwide by using your My number card with its 4-digit code. 

● Multi-function copy machines are installed in convenience stores, drugstores, supermarkets, etc. 

 

Tipos de atestados que poderão ser emitidos 

Types of Certificates that Can be Obtained 

Dia e horário da 

emissão 

Issuance Time 

Schedule 

Taxa de emissão/  

por via 

Issuance Fee 

Per copy 

Cópia do Atestado de Residência 

Copy of Residence Certificate 
Todos os dias 

6:30 ~ 11:00 
 

Everyday 

6:30am~11:00pm 

¥200 

Certificado do Registro do Carimbo Pessoal 

Seal Registration Certificate 

Atestado de Renda 

Income Certificate 

Atestado de Renda e Tributação 

Income Tax Certificate 

 

Informações / For inquiries, please contact: 

Seção do Cidadão / Resident Affairs Division 0574-25-2111 (Ext.224) 

Seção de Impostos / Tax Administration Division 0574-25-2111 (Ext. 212) 

 

Inscrição para a Creche e Kodomoen para o Ingresso em Abril do Ano Fiscal de 2021 

Applications for the April 2021 Intake to Nurseries / Kodomoen 
（ 令和３年４月入園 保育園・こども園の入園受け付けを行います ） 

(Por) 

A inscrição deste ano para frequentar a creche a partir de abril do ano fiscal de 2021, será realizado em novembro. 

O período para a inscrição, será de 2/nov – 30/nov das 8:30~17:15 e dia 14/nov (sáb) das 9:00 ~ 12:00.     

O formulário para a inscrição e os documentos necessários, poderão ser obtidos a partir do dia 1/out (qui), na Seção da 

Criança ou em cada creche. Caso tenha dúvidas sobre os requisitos, taxas da mensalidade, etc, contatar a Seção da 

Criança. 

 

(Eng) 
The nursery school applications for FY 2021 will begin in November. The application period is from Nov 2 (Mon) to Nov 

30 (Mon) during weekdays from 8:30 am to 5:15 pm and on Nov 14 (Sat) from 9:00 am to 12:00 noon at the Child 

Affairs Division. The application forms will be available at the Child Affairs Division and nursery schools from Oct 1 

(Thu). Please contact the Child Affairs Division regarding your questions regarding eligibility for enrolling a child to a 

nursery, other fees, etc. 

 
Informações / For inquiries, please contact: 
Seção da Criança / Child Affairs Division 

0574-25-2111 (Ext. 314) 
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PORTUGUÊS 

 

ENGLISH 

Cerimônia da Maioridade de Minokamo 
（ みのかも成人式について ） 

 Coming of Age Ceremony 
（ みのかも成人式について ） 

 
A realização da Cerimônia da Maioridade deste ano, será 
suspensa para prevenir a infecção contra o novo coronavírus. 
Esta medida foi tomada dando prioridade a saúde e a 
segurança de todos que alcançaram a maioridade e dos 
demais cidadãos para se prevenir contra o novo coronavírus. 
Pedimos a compreensão pois, não será realizada a cerimônia 
porém, está sendo planejado pelos membros da Comissão 
Organizadora da Cerimônia, fazer uma gravação de um vídeo 
comemorativo para ser distribuído a todos, e definir um local 
provisório para tirar fotos de lembrança com poucas pessoas, 
como os familiares e amigos. 
 
Informações:  

Seção de Estudos Permanentes 

☎ 0574-25-4141 

 

 
 
As the health and the safety of the new adults and citizens is 
a top priority, the coming of age ceremony for this year has 
been cancelled as a prevention against the novel coronavirus.  
However, aside from distribution of congratulatory videos, the 
coming of age ceremony executive committee are also 
planning to set up a place where new adults can take photos 
with friends and family for a limited time, send 
commemorative gifts, and other projects to commemorate 
the event. 
 
Thank you for your understanding. 

 
For inquiries: 
Lifelong Learning Division  
☎ 0574-25-4141 

Prevenção contra o Período de 
Propagação da Influenza 

（ インフルエンザの流行期に備えましょう ） 

 Influenza Vaccination For The Elderly 
（ インフルエンザの流行期に備えましょう ） 

Como todos os anos, prevê-se que o período de propagação 
da influenza, será de dezembro até março. 
O subsídio da vacina de prevenção contra a influenza aos 
idosos está disponível em Minokamo. 
As pessoas acima de 65 anos, poderão aplicar a vacina de 
influenza com a despesa própria, no valor de ¥1.500 no 
período de 1/out ~ 18/dez. 
 
Informações:  

Seção de Saúde   (0574) 25-2111 (R. 387) 

 

 December to March is influenza season. 
Minokamo city is supporting influenza vaccination for the 
elderly. 

From Oct 1 (Thu) to Dec 18 (Thu), adults 65 

years old or older can get the vaccination for only  
1,500 yen. 
 
For inquiries: 
Health Care Division ☎0574-25-2111 (Ext. 387) 

Ajuda Financeira para as Despesas dos Materiais 
Escolares para os Novos Alunos (1a série) 

（ 該当の新入学児童に学用品等準備費を支給 ） 

 
Financial Aid For School Supplies for Newly-

Enrolled Eligible Students 
（ 該当の新入学児童に学用品等準備費を支給 ） 

Será pago uma ajuda financeira para as despesas dos 
materiais escolares para os novos alunos (1a série) cujos pais 
ou responsáveis estejam com dificuldades financeiras para 
preparar o material escolar. 
 
● Pessoa alvo: Residente na cidade, pai ou responsável da 

criança prevista para ingressar na escola primária municipal, 
no ano fiscal de 2021 e a pessoa correspondente abaixo: 

① Recebe o Subsídio de Amparo Infantil 
② O Auxíliio Financeiro para a Subsistência (seikatsu-hogo) foi 

suspenso ou anulado (durante o ano fiscal de 2019) 
③ Está isento do Imposto Municipal ou recebeu a redução 

(todos da família) 
④ Recebeu a redução do Imposto Empresarial ou Imposto de 

Bens Imóveis 
⑤ Recebeu a redução da Pensão ou da taxa do Seguro 

Nac. de Saúde ou então, o adiamento da arrecadação 
⑥ Recebeu o Empréstimo do Fundo de Assistência Social 

para a Vida Cotidiana 
⑦ Registrado no Hello Work como trabalhador diarista 
⑧ Não corresponde aos ítens ① ~ ⑦ porém, está com 

dificuldade financeira, enfermidade dos pais, falecimento, 
desemprego ou com outras situações especiais 

 
● Documentos a serem entregues:  
・Formulário de Solicitação do Pagamento (disponível nas 

escolas e no Comitê de Educação) 
・Documentos que comprovem a elegibilidade (①~⑧) 
・Pessoas de ②~⑧: Gensen e outros doc. que comprovem a 

renda de todos que moram juntos, de jan/2019 ~ dez/2019. 
 
● Pedido: 1/out (qui) ~ 30/out (sex) 
 
Informações: Seção de Assuntos Gerais Relativos à Educação 
 (0574) 25-2111 (R.343) 

 “Financial Aid for School Supplies for Newly-Enrolled 
Students” will be given to parents/guardians that are 
having financial difficulties. 
● Eligibility: Parents/guardians of children living within the 

city, are scheduled to enroll in FY2021, and fall under any of 
the following  
①Recipients of child-rearing allowance 

②Those who had their Public Assistance (Seikatsu-hogo) 

suspended or abolished within FY2019 
③Households that received an exemption or reduction in 

municipal taxes 
④Those who received a reduction in business or property tax 

⑤Those who received a reduction in the National Pension 

Premiums, or a reduction/extension in the National Health 

Insurance Premiums 
⑥Those who received emergency aid loan (Seikatsu-fukushi-

shikin no kashitsuke) 
⑦Those who are registered as a day worker in Hello Work 

⑧Those who are not included in ① to ⑦ but are 

experiencing  circumstances such as financial difficulties, or 
sickness, death, or unemployment of parents. 
● Necessary Documents: ・Application Form (in each 

elementary schools or the Board of Education office) 
・Documents that prove eligibility (①to⑧) 

・Proof of income (Jan 2019 to Dec 2019) such as the gensen 

of every person living in the same address 
● For Application: Submit the necessary documents to the 

Board of Education from Oct 1 (Thu) to Oct 30 (Fri) 
 
For Inquiries: Board of Education  
0574-25-2111 (Ext. 343) 
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Plantão aos Domingos e Feriados 
                         Doctors on Duty During Weekends & Holidays 

（ 休日急患診察当番 ） 

 

 
 
 
 
 

Data Date Nome/Name TEL 

18/out (dom) Oct 18 (Sun) Ota Medical Clinic 26-2220 

25/out (dom) Oct 25 (Sun) Kizawa Memorial Hospital 25-2181 

1/nov (dom) Nov 1 (Sun) Iwanaga Otorhinolaryngology  25-8749 

3/nov (ter) Nov 3 (Tue) Hayashi Clinic  28-8899 

8/nov (dom) Nov 8 (Sun) Kizawa Memorial Hospital 25-2181 

15/nov (dom) Nov 15 (Sun) Hiei Surgical Clinic 25-2624 

22/nov (out) Nov 22 (Sun) Ota Medical Clinic 26-2220 

 
*O prefixo desta região é 0574. Por exemplo: para telefonar para o Hospital Memorial Kizawa,  

teclar (0574) 25-2181. 

 
* The dialing code for these areas is 0574. For example, to call Kizawa Memorial Hospital,  

please dial:(0574) 25–2181. 
 
 

 
 
 

Data Date Nome/Name TEL 

18/out (dom) Oct 18 (Sun) Ajisai Dental Clinic 24-1881 

25/out (dom) Oct 25 (Sun) 
Sakahogi Dental Clinic 
(Sakahogi-cho) 

25-6677 

1/nov (dom) Nov 1 (Sun) Marumo Dental Clinic 25-8148 

3/nov (ter) Nov 3 (Tue) Yamate Dental Clinic  28-7010 

8/nov (dom) Nov 8 (Sun) Takagi Dental Clinic  25-2464 

15/nov (dom) Nov 15 (Sun) Taguchi Dental Clinic 27-5161 

22/nov (dom) Nov 22 (Sun) Calin (Karan) Dental Clinic 48-8810 
 

Consulta de Pagamento 

aos Domingos 
（ 日曜納付相談 ） 

 Payment Consultation 

On Sunday 
（ 日曜納付相談 ） 

 

25/out (dom) 9:00 – 12:00 
 
Consultas para o pagamento do 

Seguro Nacional de Saúde (Kokumin kenko 

hoken) e Impostos Municipais (Shiminzei) estarão 

disponíveis no quarto domingo do mês. 
 
Local: Prefeitura de Minokamo 

Obs.: Haverá intérprete em Português. 

  

Oct 25 (Sun) 9:00am – 12:00pm 
 

Payment Consultation for National Health 
Insurance (Kokumin kenko hoken) and Tax 
Collection Division (Shiminzei) is available every 
4th Sunday of the month. 
 
 
Place: Minokamo City Hall 
Note: There will be a Tagalog/English interpreter 
available.  

 

Lista das clínicas médicas de plantão (9:00 - 17:00) 

Medical Institutions (9:00am - 5:00pm) 

Lista das clínicas odontológicas de plantão (9:00 - 13:00) 

Dental Clinics (9:00am – 1:00pm) 
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Vacinação, Exames Médicos e Consultas para Crianças 
Vaccinations, Health Checkups and Consultations for Children 

（ 子どもの予防接種、健診、相談  １１月分 ） 

nov/Nov 

2020 

Exames 

Médicos 

 

Health 

Checkups 

4 meses 
6/nov (sex)  

26/nov (qui) 
4 months old 

Nov 6 (Fri) 

Nov 26 (Thu) 

1 ano e 6 meses 
10/nov (ter) 

19/nov (qui) 

1 year and 6 

months old 

Nov 10 (Tue) 

Nov 19 (Thu) 

3 anos 
5/nov (qui) 

17/nov (ter) 
3 years old 

Nov 5 (Thu) 

Nov 17 (Tue) 

Aulas e 

Consultas 

 

Lessons & 

Consultations 

Consulta para 

bebês de 

6 meses 

6/nov (sex)  

26/nov (qui) 

Childcare 

consultation for 

6-month old infants 

Nov 6 (Fri) 

Nov 26 (Thu) 

Consulta sobre   

desenvolvimento 

da criança de 

9 meses 

4/nov (qua) 

11/nov (qua) 

Development 

consultation for 

9-month old infants  

Nov 4 (Wed) 

Nov 11 (Wed) 

Escovação 

dos dentes 

para crianças 

de 2 anos 

12/nov (qui) 
Tooth brushing 

lesson for 2-year 

old children 

Nov 12 (Thu) 

Consulta sobre 

crianças (Idade: 

0 - 6 anos) 

24/nov (ter) 
Infant Consultation 

(Age: 0-6)  
Nov 24 (Tue) 

 

● A programação pode sofrer mudanças dependendo da situação atual. 
 
● Schedule may be changed depending on the current situation. 
 

  

Local 

Place 

 
Hoken Center 

(Centro de Saúde / Health Center) 

É possível solicitar intérprete em Português 

 An English/Tagalog interpreter is available upon request 

(0574)25-2111 (Ramal/Ext. 388) 

 

Edição e Publicação:  
Edited and Published by: 

〒505-8606 Minokamo-shi Ota-cho 3431-1 

Minokamo-shi Chiiki Shinko-ka 

Tel. (0574) 25-2111 

Informativo da Prefeitura de Minokamo 
City of Minokamo Newsletter 

 

 

Consultas em Português 
Consultations in English / Tagalog 

Horário/

Hours 

8:30 - 17:15 (seg-sex, exceto 

feriados) 
8:30am-5:15pm (Mon–Fri, except 

holidays) 

Tel (0574) 25-2111 (Ramal/Ext. 364/366) 

E-mail goiken2@city.minokamo.lg.jp 
   

 

Página Oficial do Facebook da Prefeitura de Minokamo 

Minokamo City Hall Facebook Official Foreign Language Page 
（ 外国人向けの美濃加茂市役所公式フェイスブック ） 

 

 

Os eventos e informações da cidade de Minokamo serão postados 

em português e inglês. Favor clicar o “curtir”. 

 

Please click “Like” to get information from Minokamo City Hall in 
English and Portuguese. 

FB Page QR Code: 

Solicitamos a todos que efetuem o cadastro do Sugmail para receber 

mensagens anti-desastres, eventos da cidade, informações e etc. 

Fazer o registro enviando um e-mail em branco no endereço ao lado. 

Endereço do E-mail: 

t-minokamo-pt@sg-m.jp 

Also register for our Sugumail Service to receive information  
about city events and updates during disasters, etc. 

Register by sending a blank e-mail to the address on the right. 

[Direct E-mail] for English Service 
t-minokamo-en@sg-m.jp 

 


