
www.city.minokamo.gifu.jp                                      1/4                               Minokamo | No. 234 |2020-11-15 

2020 

11 

  No. 234 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Sistema da Permissão de Utilização do Estacionamento Gifu Seiryu Omoiyari 

Gifu Seiryu Omoiyari Parking Permit Card System 
（ ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 ） 

(Por) 

Foi instalado um espaço de prioridade no estacionamento (“Plus One”) para as pessoas com dificuldade para se 

locomover. Para poder utilizar o espaço é necessário a Permissão de Utilização do Estacionamento. 

●Aqueles que são alvo: pessoas com deficiência, gestantes, etc. 

●Balcão de recepção: Seção de Assistência Social do Escritório de Kamo do Governo da Província de Gifu, Seção de 

Assistência Social Regional da Província de Gifu (10o andar) 

●Documentos necessários: formulário da solicitação, documento que comprove a qualificação 

como por exemplo a caderneta.  

●Solicitação : Entregar diretamente ou por via correio (〒500- 8570 Gifu-ken Yabuta Minami 2-1-1) 

na Seção de Assistência Social Regional da Província de Gifu. 

※ Caso solicitar via correio, será necessário enviar um envelope resposta 

anexado um selo postal de ¥140.  

※ A Permissão de Utilização, não significa que terá privilégio para estacionar no espaço 

determinado (“Plus One”). Não poderá estacionar caso o estacionamento esteja lotado. 
 

(Eng) 
The Plus one section system provides a priority parking spaces for those who have difficulty walking. A Gifu Seiryu 

Omoiyari Parking Permit Card can be issued to those who meet the eligibility requirements below: 

●Eligibility: People with a physical disability, people requiring a caregiver, people with serious illnesses, expectant 

and nursing mothers, injured people and others who have difficulty walking that meet certain requirements. 

●Reception desk: Kamo Prefectural Office Community Welfare Division, Prefectural Community Welfare Division 

(10F) 

●Requirements: Application form and documentary evidence of your condition such as a booklet or handbook. 

●Application Procedure: You may send or submit your application directly to Gifu Prefecture Community Welfare 

Division (〒505-8570 Gifu ken Yabuta Minami 2-1-1) 

※Application by mail requires reply envelope with stamp worth ¥140. 

※Having a parking permit card does not guarantee that you can park in the designated parking 

space. You may not be able to park if it is full. 
 

Informações / For inquiries, please contact: 

Seção de Assistência Social da Província de Gifu / Gifu Prefecture Community Welfare Division 

0568-272-8261 

Seção de Assistência Social do Setor de Assistência Para Deficientes / Welfare Division Disability Welfare Section  

 0574-25-2111 (Ext./Ramal 326) 

 

Venda de Doces de Natal 

Christmas Sweets For Sale 
（ クリスマスのお菓子を販売 ） 

(Por) 

Na loja do museu “Museum Shop” estarão à venda produtos (doces) de Natal. 

Período: dia 17/nov (ter) ~ 25/dez (sex)   

Local: Na hall de entrada do Bosque da Cultura de Minokamo (Minokamo Bunka no Mori) 
 

(Eng) 
There will be Christmas sweets for sale from the cultural forest museum shop. 

Selling period: Nov 17 (Tue) ~ Dec 25 (Fri) 

※Available while supplies last 

Place: Minokamo City Culture Forest Park (Minokamo Bunka no mori) Entrance Hall 

 

Informações/For inquiries, please contact: 
Bosque da Cultura de Minokamo/ Minokamo City Culture Forest Park  

0574-28-1110 
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PORTUGUÊS 

 

ENGLISH 

Sobre o Presente de Recordação para os que 
Alcançaram a Maioridade em 2020 
（ ２０２０年新成人での記念品贈呈について ） 

 Commemorative Gift of 
Coming of Age Ceremony 2020 
（ ２０２０年新成人での記念品贈呈について ） 

A Cerimônia da Maioridade foi cancelada porém, será 

enviado às pessoas alvo, aqueles que completaram 20 anos 

neste ano fiscal (nascidos entre 2/abr/2000 ~ 1/abr/2001), um 

presente que simboliza a cidade de Minokamo.  

 

● Alvo 

・ Pessoas que estão registradas em Minokamo no dia 

10/jan/2021 (dom). 

・Pessoas residentes fora da cidade, que tem histórico escolar 

no primário e ginásio na cidade de Minokamo e no Futaba 

Chugakko, que desejam receber o presente. 

＊O envio do presente, está previsto para ser durante o mês 

de janeiro, porém, a entrega do presente poderá atrasar 

devido a várias circunstâncias. 

＊A pessoa residente fora da cidade e que deseja receber o 

presente, favor telefonar na Seção de Estudos Permanentes 

(Shogai Gakushu-ka), até o dia 8/jan/2021 (sex). 

 

 

 

Informações:  

Seção de Estudos Permanentes 

☎ 0574-25-4141 

 

The coming of age ceremony for this year has been canceled, 

but a commemorative gift that symbolizes Minokamo city will 

be given to the new adults of Fiscal Year 2020 (Those who 

were born between April 2, 2000 ~ April 1, 2001). 

 

●Eligibility: 
・Those who are registered as Minokamo City residents as of 
 Jan 10, 2021 
・Those who are living outside the city but attended 

elementary and junior high school in Minokamo City 
(including Futaba Junior High). 

 
※The commemorative gifts are expected to be delivered in 
mid-January. Delivery may be delayed. 
※Those who live outside the city but wish to receive the gifts, 
please contact the Life-long Learning Division before Jan 8  
2021 (Fri) 
 
 
 
 
For inquiries: 
Lifelong Learning Division 
☎ 0574-25-4141 

Classe de Gestantes 
（ マタニティクラス ） 

 Maternity Class 
（ マタニティクラス ） 

É uma aula para aprender sobre a gravidez, parto, cuidar do 

bebê com amigas, para que possa ter uma gravidez 

saudável. Além de palestras sobre a nutrição e dentição de 

gestantes, aprenderá sobre o parto e leite materno com a 

obstetra. 

 

● Data/Horário: 2/dez (qua) 13:20 ~ 15:00 
● Local: Centro de Saúde 

● Alvo: Gestantes residentes na cidade 

● Limite: 8 grupos (prioridade às pessoas que participam 

                  pela primeira vez) 

● Taxa: Gratuito 

● Pedido: Diretamente ou ligando na Seção de Saúde 

 

 

Yoga de Gestante 

É um Curso de Yoga para as gestantes. 

Está sendo realizado todos os meses. 

 

Curso para o pai e mãe 
É o curso para a pessoa alvo que irá ser pai ou mãe, para  

experimentar a gravidez, banho e ouvir sobre experiências dos 

pais veteranos e outros.  

 

Os cursos acima, estão sendo realizados todos os meses.  

Sobre detalhes, favor se informar na Seção de Saúde. 

 

 

 

 

Informações:  

Seção de Saúde   

 (0574) 25-2111 (R. 389) 

 To be able to have a healthy pregnancy, Minokamo City offers 
a maternity class where you can learn and get advice 
regarding pregnancy, childbirth, child-rearing, dietary 
nutrition, teeth health and breastfeeding. 

 
 

● When: Dec 2 (Wed) 1:20pm ~ 3:00pm 
● Where: Health Center 

● Eligibility: Pregnant women living within the city 

● Capacity: 8 groups (First timers will be prioritized) 

● Participation Fee: FREE! 

● For application: Contact or go directly to Health Care 

Division 

 
 
 
Maternity Yoga:  
A yoga lesson by a midwife once a month where you can ask 
questions. 
 
Mom & Dad Class:   
Learn how to bathe the baby, listen to the experiences of other 

parents and get an idea about parenting. 
 
 
Classes mentioned above are also available once a month.  
For more details, please contact the Health Care Division.  
 
 
 
 
 

For inquiries: 
Health Care Division  
☎ 0574-25-2111 (Ext. 389) 
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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 

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

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

23/nov (seg) Nov 23 (Mon) Kobayashi Clinic (Sakahogi) 25-8077 

29/nov (dom) Nov 29 (Sun) Kizawa Memorial Hospital 25-2181 

6/dez (dom) Dec 6 (Sun) Tsuchiya Clinic 28-5955 

13/dez (dom) Dec 13 (Sun) Kizawa Memorial Hospital 25-2181 

20/dez (dom) Dec 20 (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 

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

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

23/dez (seg) Nov 23 (Mon) Nagae Dental Clinic 26-1952 

29/dez (dom) Nov 29 (Sun) 
Nakashima Dental Clinic  26-0390 

Furuse Dental Clinic (Yaotsu) 43-2333 

6/dez (dom) Dec 6 (Sun) Kamono Dental Clinic  28-2341 

13/dez (dom) Dec 13 (Sun) Fukuta Dental Clinic 24-0606 

20/dez (dom) Dec 20 (Sun) Fukui Dental Clinic 26-2266 
 

Consulta de Pagamento 

aos Domingos 
（ 日曜納付相談 ） 

 Payment Consultation 

On Sunday 
（ 日曜納付相談 ） 

 

22/nov (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. 

  

Nov 22 (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  １２月分 ） 

dez/Dec 

2020 

Exames 

Médicos 

 

Health 

Checkups 

4 meses 
4/dez (sex)  

24/dez (qui) 
4 months old 

Dec 4 (Fri) 

Dec 24 (Thu) 

1 ano e 6 meses 
8/dez (ter) 

18/dez (sex) 

1 year and 6 

months old 

Dec 8 (Tue) 

Dec 18 (Fri) 

3 anos 
3/dez (qui) 

15/dez (ter) 
3 years old 

Dec 3 (Thu) 

Dec 15 (Tue) 

Aulas e 

Consultas 

 

Lessons & 

Consultations 

Consulta para 

bebês de 

6 meses 

4/dez (sex)  

24/dez (qui) 

Childcare 

consultation for 

6-month old infants 

Dec 4 (Fri) 

Dec 24 (Thu) 

Consulta sobre   

desenvolvimento 

da criança de 

9 meses 

1/dez (ter) 

9/dez (qua) 

Development 

consultation for 

9-month old infants  

Dec 1 (Tue) 

Dec 9 (Wed) 

Escovação 

dos dentes 

para crianças 

de 2 anos 

17/dez (qui) 
Tooth brushing 

lesson for 2-year 

old children 

Dec 17 (Thu) 

Consulta sobre 

crianças (Idade: 

0 - 6 anos) 

22/dez (ter) 
Infant Consultation 

(Age: 0-6)  
Dec 22 (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 

 


