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Informações Sobre a Vacinação da COVID-19 

COVID-19 Vaccination Updates 
（ 新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせです ） 

岐阜県美濃加茂市広報紙外国語版（ポルトガル語・英語） 

(Português) 

Fique atento, pois a vacina contra o coronavírus aplicada 
dependerá da idade. Ressaltando que o conteúdo abaixo 
está sujeito a alterações, pois segue as mudanças na lei. 
 

 
1a e 2a dose 
grau escolar 

primário 
3a dose 4a dose 

Programação 
da vacina 

※ Dirijir-se a 
Central de 

Atendimento
da Vacina 

5 meses 
após a2a 

dose 

5 meses  
após a 3a dose 

5-11 anos Pfizer (infantil) excluso excluso 

12-17 anos Pfizer/ 
Moderna Pfizer excluso 

18-19 anos Pfizer/ 
Moderna 

Pfizer/ 
Moderna 

Pfizer/ 
Moderna 
※Somente 

portadores de 
doenças de 

base 

A partir de60 
anos 

Pfizer/ 
Moderna 

Pfizer/ 
Moderna 

Pfizer/ 
Moderna 

■ Alteração no intervalo das vacinações a ser aplicada (3ª 

dose) para maiores de 12 anos. 

○ Público alvo: acima de 12 anos e que já completaram 5 

meses após a 2ª dose da vacina. 

※ Não será enviado o cupom da vacina para as pessoas que 

alteraram o endereço e vieram de outro município após 

receber a 2ª dose. Aos que desejam ser vacinadas, pedimos 

para comparecer na central de atendimento da vacina 

COVID-19 (Shogai Gakushu Center sala n° 202) com um 

documento de identificação.  

■ Sobre a 4ª dose da vacina 

○ Público alvo: pessoas que já completaram 5 meses após a  

3ª dose da vacina e que categorise no grupo ① ou no ②. 

① Ter acima de 60 anos. 

 ②  Pessoas de 18-59 anos, portadoras de doença de base ou 

os que o médico considera como grupo de alto risco. Siga as 

instruções do panfleto enviado em anexo e realize a sua 

reserva. 

■  A vacina infantil (5-11anos) COVID-19 e a 4ª dose para 

pessoas de18-59 anos, portadoras de doenças de base, não 

é obrigatório. 

● A pessoa que irá receber a vacina e o membro da família, 

deverá estar ciente das suas eficácias e dos efeitos adversos, 

e os outros fatores e decidir. É importante que todos respeitem 

a opinião um do outro sobre a decisão de aplicar ou não a 

vacina, e evitar condutas discriminatórias.  

 

 

Informativo da Prefeitura de Minokamo 

Minokamo City Newsletter 

 

Informações / For inquiries: 

Central de Atendimento da Vacina do Novo Coronavírus / 9:00-17:00 (segunda-sexta))  

Novel Coronavirus Vaccination Headquarters (Call Center) / 9:00am~5:00pm/Mondays to Fridays 

 (0574) 66-1281  

 

Período da vacinação: até 31/ jan (seg) 

 

Local da vacinação: instituições médicas designadas na 

cidade e na região de Kamo-gun (também é possível 

utilizar as instituições médicas que fazem parte do 

sistema de vacinação da Província de Gifu). 

Alvo: Pessoas com mais de 65 anos em 17/dez (sex) 
Taxa da vacina: ¥1.500 por cada vacinação 

Período da reserva: reservar diretamente na instituição  

médica designada até o dia 21/jan (sex). 
 

(English) 

Please be reminded that the COVID-19 vaccine brand that can 

be administered will vary by age. Information may change 

according to law amendments. 

 

Primary 
series 

(1st and 2nd 
doses) 

3rd dose 4th dose 

Vaccination 

Period 

※Call the 

vaccination 

center 

5 months 
have passed 

since their 2nd 
dose 

5 months 
have passed 
since their 3rd 

dose 

5-11 

Years Old 

Pfizer 

(Pediatric 

doses) 

N/A N/A 

12-17 

Years Old 

Pfizer/ 

Moderna 
Pfizer N/A 

18-59 

Years Old 

Pfizer/ 

Moderna 

Pfizer/ 

Moderna 

Pfizer/ 

Moderna 
※Limited for 
people with 
underlying 
conditions  

60~ 

Years Old 

Pfizer/ 

Moderna 

Pfizer/ 

Moderna 

Pfizer/ 

Moderna 

■Vaccine’s interval period for 3rd dose for 12 years old 

and above has been changed 

〇Eligible residents: 12 years old and above whom 5 months 

have passed since their 2nd dose. 

※Vaccination vouchers for 3rd dose will not be sent to those 

who have moved in to Minokamo City after receiving their 

primary series of COVID-19 vaccination. If you wish to get 

vaccinated with 3rd dose, please bring your proof of 

identification to the Novel Coronavirus Vaccination 

Headquarters (Life-long Learning Center 202). 

■4th dose of COVID-19 vaccine 

〇Eligible residents: Those whom 5 months have passed since 

their 3rd shot and is ①60 years old and above; OR ②18-59 

years old with underlying conditions or considered at high risk 

of severe complications by a doctor. 

〇Please follow the procedure written in the flyer enclosed with 

your voucher to make a reservation.   

●COVID-19 Pediatric Vaccination (5-11 years old) and 

4th dose vaccine for people with underlying conditions is 

not mandatory. 

●Vaccines are administered after establishing the consent of 

the family and recipient. The recipient should get vaccinated 

after understanding the benefit of getting the vaccine and its’ 

side effects. It is important to respect each other’s decision 

and avoid discrimination regardless if they are vaccinated or 

not.  

 

2022 

 Jun        Jun 
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PORTUGUÊS 

 

ENGLISH 

A Partir de Junho, os Dias de Coleta dos Lixos 
Queimáveis Mudou para 3 Vezes por Semana  

（ 可燃物の収集日が 6月から週３に変更 ） 

  Changes in Collection Days of 
Burnable/Combustible Garbage (Jun-Sep) 

（ 可燃物の収集日が 6月から週３に変更 ） 

No período 1/jun (qua) até 30/set (sex), os dias de 

coletas serão alterados e os descartes dos lixos queimáveis 

serão 3 vezes por semana. Verifique o “Calendário de coleta 

de lixo doméstico do ano fiscal de 2022”, para não descartar 

nos dias errados. 
 
●Dia da coleta a partir de junho 

Área Dias da Coleta 

Ota, Hachiya, Kamono, Ibuka  Seg/Qua/Sex 

Kobi, Yamanoue, Miwa, Shimoyoneda Ter/Qui/Sáb 

 
●Pedido da Seção do Meio Ambiente 
 Evite problemas, separe os lixos queimáveis e os não 

queimáveis, escreva o nome, sempre siga as regras. 
 Os recicláveis, como garrafas PET, bandejas de isopor de 

alimentos e outros, lave-o e descarte-o na data 
determinada. 

 O isqueiro descartável deve ser esvaziado totalmente em 
um local bem ventilado e sem fogo antes de jogá-lo. 

 Escorra bem o líquido dos restos de comida e dos lixos da 
cozinha. 

 Jogar o lixo no local da coleta, e no dia, seguir o horário 
determinado, 6:00 às 8:00 da manhã. 

 Escrever sem falta o nome e o nome da Associação de 
Moradores (Nome do apartamento e mansion) no saco de 
lixo determinado (O mesmo se aplica a adesivos de lixo de  
gande porte e a etiqueta de entulhos) 

 “O calendário dos dias da coleta de lixo do ano fiscal de 
2022” está sendo distribuido na Seção do Meio Ambiente. 

 
Informações:  
Seção do Meio Ambiente 1 (0574) 25-2111 (Ramal 307) 

 The burnable/combustible garbage will be collected 3 times 
a week from Jun 1 (Wed) to Sep 30 (Fri), and the collection 
days will also change. Please make sure to take out your 
garbage on your area‘s designated collection day by 
checking the FY 2022 Garbage Collection Calendar. 
 
●Garbage collection days starting June 

Area Collection Days 

Ota, Hachiya, Kamono, Ibuka  Mon/ Wed/ Fri 

Kobi, Yamanoue, Miwa, Shimoyoneda Tue/ Thu/ Sat 

 
●A request from the Environment Division 
 Unsegregated and unlabeled garbage bags may cause 

trouble, so please follow these rules 
 Wash PET bottles, styrofoam food trays, and other 

recyclable items before throwing them out 
 For disposable lighters, make sure to drain all remaining 

gas at a well ventilated area before throwing them out 
 Drain all excess liquid from kitchen waste and food 

leftovers properly 

 Take out your garbage to the designated location on the 
collection day between 6:00am to 8:00am  

 Use the Minokamo City designated garbage bag and 
write the name of your neighborhood association/ 
apartment/mansion and your name. (Do the same with 
bulky garbage collection stickers and rubble collection 
sticker) 

 The FY2022 Garbage Collection Calendar is available at 
the Environment Division 

 

For Inquiries:  
Minokamo City Hall  0574-25-2111  (Ext. 307) 

Está Chegando o Calor do Verão,  
Vamos Pensar Sobre a Água 

（ 暑い夏がやってきます 水について考えてみましょう ） 

 
Here Comes The Hot Summer 

 Think About Saving Water  
（ 暑い夏がやってきます 水について考えてみましょう ） 

Está chegando a época que usamos muita água. É só torcer a 

torneira para sair a água, no entanto, é um dos recursos 

limitados e importantes. Vamos procurar economizar. 

 

■ Use com cuidado a água tratada. Poderá começar em casa. 

 Regularmente…Procurar não abrir a torneira até o máximo. 

 No lavatório…Ao escovar os dentes, lavar o rosto e entre 

outros casos, não deixe a torneira aberta ininterruptamente. 

 No banheiro…Reutilizar a água da banheira para lavar 

roupas, em limpezas e aguar as plantas. 

 Na cozinha…Retirar a sujeira das louças antes, e 

recomendamos utilizar a bacia d’água para lavar elas. 

 

■ Não há vazamento de água? 

Vazamento em áreas residenciais não apenas desperdiçam 

água tratada, mas também afetam na cobrança. 

Vazamentos são fáceis de serem detectados, assim, verifique 

sempre que puder. 

 

※ Caso houver possibilidade de vazamento de água, solicite a 

averiguação e reparação na empresa licenciada pela 

prefeitura. Há possibilidade de redução ou isenção na 

cobrança de água. 

 

Informações:   

Seção de Água e Esgoto 

 (0574) 25-2111 (Ramal 324)  

 It’s the season where we tend to consume a huge amount of 
water. Water is something we have whenever we turn on the 
faucet, but it is also one of the important limited resources. 

Let’s keep in mind to save water. 
 
■ Give importance to tap water.  

Here are some ways a household can do to save water 
・ On a daily basis －  Do not turn on the faucet on its 

maximum level 
・ On the sink － Do not leave the water running when you’re 

brushing your teeth or washing your face 
・ In the bathroom － Reuse your bathtub water on laundry, 

cleaning, or to water your plants 
・ In the kitchen － Scrape off excess food from the dishes 

and use a washtub  
 
■ Is there a water leak? 

Leakage in water pipe will not only waste water, but it will 
also affect your water bill. Leakage can easily be detected 

by scheduling a pipe inspection regularly. 
 
※ In case of possible leakage, call the designated 

construction service and request for an inspection or 
repair. Reduction or exemption on water bill may be 
possible in some cases. 

 
 
For Inquiries: 
Water and Sewerage Division  
(0574) 25-2111 （Ext. 324） 
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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 

12/ jun (dom) Jun 12 (Sun) Nojiri Orthopedic Surgical Clinic 25-3500 

19/ jun (dom) Jun 19 (Sun) Ota Medical Clinic 26-2220 

26/ jun (dom) Jun 26 (Sun) 
Central Japan International 
Medical Center 

66-1100 

3/ jul (dom) Jul 3 (Sun) Yasuda Clinic 27-5088 

10/ jul (dom) Jul 10 (Sun) Sugiyama Clinic (Tomika cho) 54-3121 

17/ jul (dom) Jul 17 (Sun) Ueda Clinic 26-2281 

18/ jul (seg) Jul 18 (Mon) 
Central Japan International 
Medical Center 

66-1100 

24/ jul (dom) Jul 24 (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 

12/ jun (dom) Jun 12 (Sun) Hiro Dental Clinic 25-2097 

19/ jun (dom) Jun 19 (Sun) Asunaro Dental Clinic 28-0050 

26/ jun (dom) Jun 26 (Sun) 
Watanabe Dental Clinic 25-2716 

Furuse Dental Clinic (Yaotsu cho) 43-2333 

3/ jul (dom) Jul 3 (Sun) Family Dental Clinic 25-0055 

10/ jul (dom) Jul 10 (Sun) Kamo Dental Clinic 24-4181 

17/ jul (dom) Jul 17 (Sun) Otomo Dental Clinic 28-0418 

18/ jul (seg) Jul 18 (Mon) Kawamura Dental Clinic 27-3501 

24/ jul (dom) Jul 24 (Sun) Otemachi Dental Clinic 28-8241 

 

 

 

Consulta de Pagamento 
aos Domingos 
（ 日曜納付相談 ） 

 Payment Consultation 
On Sunday 
（ 日曜納付相談 ） 

                                                               
                                                                         
                                                                                

 

Lista das clínicas médicas de plantão (9:00 - 16:30) 

Medical Institutions (9:00am - 4:30pm) 
 

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

Dental Clinics (9:00am – 1:00pm) 
 

26/jun (dom)  9:00 – 12:00 
 

Consultas para o pagamento do Seguro Nacional 

de Saúde (Kokumin kenko hoken) e Impostos 

Municipais (Shi no zeikin) estarão disponíveis no 

quarto domingo do mês. 

 

Obs.: Haverá intérprete em português. 

Local: Prefeitura de Minokamo 

Jun 26 (Sun) 9:00am – 12:00pm 
 
Payment Consultation for National Health 
Insurance (Kokumin kenko hoken) and Municipal 
Taxes (Zeikin) are available every 4th Sunday of 
the month. 
 
Note: There will be a Tagalog/English 
interpreter available. 
Place: Minokamo City Hall 
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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  7月分 ） 

jul/Jul 

2022 
Exames 

Médicos 

Health 
Checkups 

4 meses 28/ jul (qui) 4 months old Jul 28 (Thu) 

1 ano e 6 meses 7/ jul (qui) 
1 year and 6 months 

old 
Jul 7 (Thu) 

3 anos 
1/ jul (sex) 

12/ jul (ter) 
3 years old 

Jul 1 (Fri) 
Jul 12 (Tue) 

Aulas e 

Consultas 

 

Lessons & 
Consultations 

Consulta para bebês 

de 6 meses 
13/ jul (qua) 

Childcare consultation 
for 6-month old 

infants 
Jul 13 (Wed) 

Consulta sobre   

desenvolvimento 

Infantil de 

9 meses 

15/ jul (sex) 

 27/ jul (qua) 

Development 
consultation for 9-
month old infants  

Jul 15 (Fri) 

Jul 27 (Wed) 

Consulta para bebês 

de 1 ano 
  6/ jul (qua) 

Childcare consultation 

for 1-year old toddlers 
Jul 6 (Wed) 

Escovação 

dos dentes 

para crianças 

de 2 anos 

21/ jul (qui) 
Tooth brushing lesson 
for 2-year old toddlers 

Jul 21 (Thu) 

Consulta sobre 

crianças 

(Idade: 0 - 6 anos) 

26/ jul (ter) 
Infant Consultation 

(Age: 0-6)  
Jul 26 (Tue) 

   

 Hoken Center (Minokamo Kenko Plaza) 
Local/Place: Minokamo-shi Kenko-no-machi 1-2  

Instalado no Minokamo Kenko Plaza ao norte do Centro Médico Internacional do Japão Central 

North side of Central Japan International Medical Center  

(Chubu Kokusai Iryou Center)  (0574) 25-4145 

Informação Sobre o Curso de Japonês e a Sala de Apoio Educacional “MIRAI” 

Japanese Class Schedules and MIRAI Learning Support Class  
（ 日本語講座と子ども学習支援”MIRAI”の案内 ） 

Vamos Estudar a Língua Japonesa Gratuitamente! 

Study Japanese for FREE! 

Curso de Comunicação em Japonês 

Japanese Communication Course 
Todas as quartas / Every Wednesdays 

19:00-20:30   /  7:00pm-8:30pm  

Local/Place: Shogai Gakushu Center 

Todos os sábados / Every Saturdays 

10:00am-11:30am 
Local/Place: Eki Minami Bunshitsu 

Ota-cho 1752-1 Noritake Bldg. 1F 

Apoio para estudantes do 

primário e ginásio que moram 

em Minokamo 
 
Learning Support Class for 

foreign students of 
Elementary and Junior high 
school in Minokamo. 

Datas da aula: 

Todas as segundas e as sextas    15:00-16:00 
Day Class: 
Every Mondays and Fridays    3:00pm-4:00pm 
Local/Place:  

Eki Minami Bunshitsu 
Ota-cho 1752-1 Noritake Bldg. 1F 

 

Informações/For inquiries: 

(0574) 42-6222 

Informações/For inquiries: 

Minokamo Kokusai Kouryu Kyokai (MIEA) 

 (0574) 28-3822 
 

Página Oficial da Prefeitura de Minokamo no Facebook 
Minokamo City Hall Multilingual Facebook Page and Sugumail 

（ 外国人向けの美濃加茂市役所公式フェイスブック・すぐメール ） 
 

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, etc. 
Faça o cadastro enviando um e-mail em branco no endereço ao lado 
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. 

t-minokamo@sg-p.jp 

Informativo da Prefeitura de Minokamo 

City of Minokamo Newsletter 
 
Edição e Publicação:  

Edited and Published by: 
〒505-8606 Minokamo-shi Ota-cho 3431-1 
Minokamo-shi Machizukuri-ka 

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  

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

 

mailto:t-minokamo@sg-p.jp

