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Est. de Nishi Kozakai Est. 
de Kozakai

Est. de Ina
Subprefeitura
de Kozakai
Subprefeitura
de Kozakai

Guia de Toyokawa  Guia de Toyokawa  Guia de Toyokawa Guia de Toyokawa 

EndereçoEndereço◦◦442-8601442-8601
                  Suwa 1-1                  Suwa 1-1
TelefoneTelefone◦◦0533-89-21110533-89-2111

EndereçoEndereço◦◦441-1292441-1292
                                    Ichonimiya-cho yutaka 1Ichonimiya-cho yutaka 1
TelefoneTelefone◦◦0533-93-31120533-93-3112

EndereçoEndereço◦◦441-0292441-0292
                                    Akasaka-cho matsumoto 250Akasaka-cho matsumoto 250
TelefoneTelefone◦◦0533-88-80000533-88-8000

EndereçoEndereço◦◦441-0392441-0392
                                Mito-cho nishigata higurashi 30Mito-cho nishigata higurashi 30
TelefoneTelefone◦◦0533-75-21210533-75-2121

EndereçoEndereço◦◦441-0192441-0192
                                    Kozakai-cho obori 10Kozakai-cho obori 10
TelefoneTelefone◦◦0533-78-21110533-78-2111

Guia de Toyokawa 

Prefeitura de Toyokawa Subprefeitura de Ichinomiya Subprefeitura de Otowa

Subprefeitura de Mito Subprefeitura de Kozakai

Prefeitura e Subprefeituras de ToyokawaPrefeitura e Subprefeituras de Toyokawa
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h15Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h15

(exceto sábados, domingos, feriados nacionais, e 29 de dezembro a 3 de janeiro)(exceto sábados, domingos, feriados nacionais, e 29 de dezembro a 3 de janeiro)

Guia de Toyokawa 



Hospital Municipal

Ri
o 

Sa
na

ga
wa

Est. de Yawata

Rota 5

Rota 31

1

Est. de Suwacho

Pronto-Socorro
（Dentro do Hoken Center）

Rota 5

Kinro Fukushi Kaikan

Toyokawa Kogyo Koko

Ginásio Esportivo

Rota 5

Centro Dentário

Delegacia de Toyokawa

Centro de Assistência
de Saúde e Saneamento

Ginásio Esportivo

Quartel de
Bombeiro

Especialidade Semana Horário Local Telefone

Clínica 
Geral
Pediatria

Dias úteis 19h30 às 22h30

Kyujitsu 
Yakan 
Kyubyo 
Shinryojo

0533-89-0616
Sábado 14h30 às 17h30

18h45 às 22h30

Domingo
Feriado

8h30 às 11h30
12h45 às 16h30
17h45 às 22h30

Clínica 
Geral

Todos os 
dias 23h às 8h30 Hospital 

Municipal 0533-86-1111

Clínica 
Cirúrgica

Dias úteis 23h às 8h30 Hospital 
Municipal 0533-86-1111

Sábado

Após o término 
do atendimento 
habitual até as 18h

Instituições médicas de 
plantão (verificar no boletim 
informativo)

18h às 8h30 Hospital 
Municipal 0533-86-1111

Domingo
Feriado

10h às 18h Hospital 
Municipal 0533-86-1111

18h às 8h30
Instituições médicas de 
plantão (verificar no boletim 
informativo)

Odontologia

Dias úteis
Sábado 20h às 22h30 Toyokawashi 

Shika Iryo 
Center

0533-84-7757
Domingo
Feriado 9h às 11h30

Categoria Telefone Local
Crimes e Acidentes de 
Trânsito 110 Delegacia Policial

Incêndio/Primeiros 
Socorros 119

Quartel de BombeirosInformações de 
Incêndio 0533-89-9902

Informações de 
Hospitais de Plantão 0533-89-0119

Problemas com Água 0533-89-0153 Setor de Manutenção de Água
Modo de Jogar o Lixo 0533-89-2166 Setor de Serviços de Limpeza
Consulta Médica 
no Turno Noturno e 
Feriados

0533-89-0616 Kyujitsu Yakan Kyubyo 
Shinryojo

Serviços de Mensagem 
em Casos de Desastres 171

NTT 
Previsão Meteorológica 177
Hora Certa 117
Problemas com Sistema 
Telefônico 113

Guia de Telefone 104

Categoria
Local

Prefeitura Subprefeitura

Trâm
ites efetuados na P

refeitura e S
ubprefeitura

Mudança de Endereço

Setor de Registro Civil
0533-89-2136
Centro do Guichê do 
Prio
0533-89-9191

Ichinomiya
0533-93-3112

Otowa
0533-88-8003

Mito
0533-76-4705

Kozakai
0533-78-4068

(Alguns trâmites 
não poderão ser 
realizados nas 
subprefeituras)

Seguro Nacional de Saúde

Setor de Seguro e 
Pensão Nacional
0533-89-2135
0533-89-2164
0533-89-2177

Pensão Nacional
Seguro de Saúde aos 
Idosos; Assistência Médica 
de Bem-estar (às crianças, 
famílias monoparentais, 
deficientes, pacientes 
psiquiátricos, idosos e 
outros) 
Carteira de deficiência física, 
intelectual, psiquiátrica; 
Auxílio aos deficientes; 
Carteira de usuário de 
serviços de bem-estar

Setor de Bem-
estar Social
0533-89-2131

Seguro de Assistência aos 
Cuidados de Idosos

Setor de Assistência 
aos Idosos
0533-89-2173

Creche Municipal
Setor de Administração 
de Creches
0533-89-2274

Auxílio Infantil
Setor de Apoio aos 
Cuidados Infantis
0533-89-2133

Motocicleta (até 125cc)
Setor de Imposto 
Municipal
0533-89-2129

Escola Primária e Ginasial

Setor de Ensino 
Escolar
0533-88-8033
Setor de Apoio aos 
Cuidados Infantis
0533-89-2133

Ichinomiya
0533-93-3112
Mito
0533-76-4705
Kozakai
0533-78-4068

Água Setor de Serviços de Água (via telefone)
0533-93-0151

Trâm
ites efetuados fora da Prefeitura

Eletricidade Chubu Denryoku –Filial de Toyokawa
0120-985-632

Gás de Cidade Chubu Gas
0533-85-7025

Gás Propano Contatar as respectivas companhias

Telefone Residencial NTT（116）

Correspondência Correio
0533-86-2713

Eliminação de Efluentes 
Sanitários

Contatar a companhia responsável do 
bairro

１ Contatos de Emergência/Mudança

No caso de acidente/roubo/
incêndio/primeiros socorros

No caso de ferimentos/
doenças repentinas

No caso de fazer mudança 

●〒 442-8561 Yawata-cho noji 23
● Tel: 0533-86-1111

●〒 442-0879 Hagiyama-cho 3-77-1
● Tel: 0533-89-0616

●〒 442-8561 Suwa 3-242-3
● Tel: 0533-84-7757

Centro de Informações 
Médicas Emergenciais 

☎ 0532-63-1133
No caso de não poder  ser 
atendido por médico de costume 
o u  n o  P r o n t o - Soco r r o  o u 
hospitais de plantão, contatar o 
Centro de Informações Médicas 
Emergenciais, o qual indicará uma 
instituição médica apropriada, 
próxima à residência e conforme 
os sintomas (atendimento somente 
em japonês).

Hospital Municipal
de Toyokawa Pronto-Socorro Centro Dentárlo

de Toyokawa

Contatos de Emergência/Mudança
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Contatos de Emergência/Mudança ２ Prevenção de Desastres Naturais e Crimes　Prevenção de Desastres Naturais e Crimes　
Setor de Medidas de Prevenção de Desastres　☎0533-89-2194 ❶
Setor de Atividade Cívica e Internacional　☎0533-89-2165 ❷
Setor de Direitos Humanos, Segurança de Trânsito e Prevenção de Crimes　☎0533-89-2149 ❸ 

Prevenção de Terremoto e Outros 
Desastres Naturais ❶

　Em Toyokawa, há a grande probabilidade de ocorrência de 
um terremoto, denominado “Nankai Torafu”. Igualmente ao 
que ocorreu na região leste do Japão, o terremoto ocorre na 
fossa profunda do relevo oceânico, devido ao deslocamento de 
placas tectônicas da crosta terrestre. A previsão na escala será 
de no máximo 9.0 a 9.1 graus de magnitude (em Toyokawa, a 
intensidade sísmica será de 5 a 6-forte). E a probabilidade de 
ocorrência de tal terremoto é 70% a 80％ , no decorrer de 30 anos 
aproximadamente.
　Além disso, ocorre muitos tufões no verão até o outono. 
No momento em que ocorrer terremotos ou tufões, haverá a 
possibilidade do transporte público ficar paralisado. 
　Em Toyokawa, as escolas primárias e ginasiais e locais públicos 
estão estabelecidos como locais de refúgio. Quando ocorrer um 
desastre e se houver riscos em viver na própria casa, será possível 
refugiar-se para tais locais temporariamente. No caso da ordem de 
evacuação ser anunciada, todos deverão seguir as instruções e 
refugiarem-se em locais de refúgio (haverá informações através da 
radiodifusão e “Toyokawa Anshin Mail”).

■ Treinamento contra Desastres Naturais
　Dia 1 de setembro é o Dia de Prevenção de Desastres (Bosai no 
Hi). Nesta época, em Toyokawa, é realizado o Treinamento Geral 
contra Desastres Naturais. Nesse dia, haverá diversos treinamentos 
práticos juntamente com a colaboração e participação do Quartel 
de Bombeiros, Polícia, Força de Autodefesa, Associações de 
Bombeiros Voluntários e outros grupos voluntários relacionados. 
Com o intuito de aprender a agir no caso de emergência, 
aconselha-se participar deste treinamento ativamente para obter 
os conhecimentos corretos. O dia de treinamento será informado 
através do boletim informativo. 

■ Preparação de Objetos Essenciais para Casos de 
Emergência
　Os objetos essenciais que serão necessários logo após a 
ocorrência de desastres naturais deverão ser preparados e 
colocados numa bolsa antecipadamente. O peso máximo de uma 
bolsa transportável é 15 kg para homens, e 10 kg para mulheres.

Mínimo de objetos a serem preparados

　Água potável, alimentos de emergência (p/ 3 dias), rádio portátil, 
lanterna (c/ pilhas de reserva), saco de plástico, produtos de 
higiene íntima feminina, roupas, luvas de pano, óculos, toalha, lenço 
de papel, lenços umedecidos, acessórios contra chuva, casacos, 
fósforo, isqueiro, remédios, filme plástico, jornais, objetos de valor 
(dinheiro, caderneta bancária, carteira de habilitação, inkan), etc.

No caso das famílias que possuem membros idosos ou 
cuidadores

　Alimentos, fraldas, remédios, bengala, dentadura, óculos para 
presbiopia, contatos de familiares, anotação de dados pessoais, 
carteira de deficiência (se possuir), líquido para limpeza bucal/para 
lavar dentadura, produtos para cuidados, aparelho auditivo, etc.

No caso das famílias que possuem bebês ou gestante

　Fralda, mamadeira, mamadeira descartável, lenço umedecido, 
canguru para carregar bebês, manta para amamentação, cobertor, 
boshi techo, lenço de gaze, absorvente descartável para aleitamento, 
roupas infantis, brinquedos, copo de papel, colher, cópia da carteira 
do seguro de saúde e da assistência médica às crianças, papinha, 
leite em pó, água para beber, lanchinho, alimentos para crianças 
alérgicas, etc.

■ Objetos que deverão ser estocados para casos de 
emergência
　Alimento e água potável no mínimo para 3 dias (3 litros/dia 
e pessoa, e se for possível, estoque para uma semana), sacos 
de plástico (para lixo e objetos sujos), fogão portátil, etc. Para o 
estoque de alimentos, além de preparar as comidas conservadas 
de emergência, aconselha-se estocar alimentos que costuma 
consumir normalmente, com uma quantidade maior que o cotidiano, 
tais como copo de macarrão instantâneo, salgadinhos, pão, etc. 

■ Reparos Residenciais contra Terremoto
　Devido ao grande terremoto, haverá a possibilidade das casas 
desabarem. Portanto, aconselha-se realizar os devidos reparos nas 
casas para a proteção da vida e bens materiais.

■ Medidas contra a Queda de Móveis
　Mesmo que as casas não sejam destruídas, os móveis poderão 
desabar e alguns objetos poderão cair e quebrarem-se dentro de 
casa. E em consequência disso, haverá a possibilidade de ferir-
se ou ficar impossibilitado de transitar no momento do refúgio. 
Portanto, solicita-se que verifique a segurança dentro de casa 
frequentemente.

■“Toyokawa Anshin Mail”
　É um serviço de envio de informações sobre a prevenção de 
desastres e assuntos municipais via e-mail para as pessoas que 
cadastrarem o e-mail do celular ou computador. As informações de 
chuva forte e tempestade, etc., também serão enviadas, assim que 
forem anunciadas pela Agência Meteorológica. 
Acesse o site designado (http:// mail.cous.
jp/toyokawa/) por celular ou computador, e 
cadastre-se. É possível acessar através do código 
QR à direita. As informações emergenciais sobre 
desastres naturais serão enviadas em português, 
espanhol, inglês e chinês.

【Site da Prefeitura (em português)】
http://www.city.toyokawa.lg.jp/portugues/index.html

【FM Toyohashi (em japonês)】
84.3MHz (dependendo da região, não é possível receber ondas de 
rádio) 

■Serviços de Mensagem em Caso de Desastres “171”
　Quando ocorrer algum desastre (terremoto, erupção vulcânica, 
tempestade, etc.), haverá congestionamento do sistema telefônico. 
Neste caso, utilize os serviços de mensagem da NTT ou de 
companhias telefônicas, para verificar o estado de segurança das 
pessoas no local afetado.

【Modo de utilização】 
Gravar uma mensagem (até 30 segundos):
 Discar 171 e apertar 1 e o número de telefone.

Escutar uma mensagem (até 30 segundos):
 Discar 171 e apertar 2 e o número de telefone.
 

Associação de Moradores de 
Bairro ❷

　A Associação de Moradores é um grupo constituído por 
moradores de cada bairro, que tem o objetivo de criar uma cidade 
confortável e tentar resolver diversos problemas (prevenção de 
desastres e crimes, segurança de trânsito, tratamento de lixo, etc.), 
colaborando-se mutuamente. As informações cotidianas e públicas 
são oferecidas também através da Associação de Moradores. 
Portanto, vamos nos cadastrar e participar das atividades da 
Associação de Moradores.

Informações de Pessoas 
Suspeitas ❸

　Dentre as informações que serão transmitidas pelas escolas 
primárias e ginasiais ou pela Polícia de Toyokawa, algumas 
informações com relação às pessoas suspeitas, as quais 
não causem a invasão de privacidade e nem prejudiquem as 
investigações policiais, serão expostas no site da cidade.

Envio de Mensagens sobre a Prevenção de Crimes
　As mensagens estão sendo enviadas via e-mail pelas escolas 
primárias e ginasiais para os pais ou responsáveis que desejarem. Se 
desejar o recebimento de tais mensagens, contatar as respectivas 
escolas (informações escolares também estão sendo enviadas).

Contatos de Emergência/Mudança
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Nascimento
A notificação deve ser efetuada na prefeitura local dentro de 14 dias após o nascimento.
Documentos necessários: formulário de registro de nascimento com os dados comprovados pelo médico (ou 
obstetriz), inkan, boshi techo, carteira do seguro de saúde.
*A devida notificação deverá ser realizada pelo pai ou mãe da criança.

Casamento No caso de estrangeiros, os documentos necessários variam conforme a nacionalidade. Portanto, solicita-se 
consultar o Setor de Registro Civil antecipadamente.

Divórcio No caso de estrangeiros, os trâmites variam conforme a nacionalidade. Portanto, solicita-se consultar o Setor 
de Registro Civil antecipadamente.

Óbito
A notificação deverá ser realizada no Setor de Registro Civil, levando-se o certificado de óbito elaborado por um 
médico. No momento da notificação, a carteira do Seguro Nacional de Saúde deverá ser devolvida (se possuir). 
Em seguida, a notificação de óbito deverá ser realizada também no consulado do país materno.

Tipo Período de notificação Local Itens necessários Notificador

Mudança de 
endereço para 
Toyokawa

Dentro de 14 
dias a partir do 
dia de mudança 
para Toyokawa

Prefeitura
Subprefeituras
Centro do Guichê do 
Prio

1) Comprovante de mudança de endereço 
para outra cidade “Tenshutsu Shomeisho” 
(solicitar na prefeitura do endereço anterior)
2) Caderneta da Pensão (se possuir)
3) Zairyu card
4) Cartão de “My Number”

Própria pessoa 
ou responsável 
da família

Mudança de 
endereço para 
outra cidade

Antes de mudar-
se para outra 
cidade 1) Inkan

2) Carteira do Seguro Nacional de Saúde (se 
possuir)
3) Zairyu card
4) Cartão de “My Number” (no caso de 
mudar-se para outra cidade ou exterior)

Mudança de 
endereço em 
Toyokawa

Dentro de 14 
dias a partir do 
dia de mudança 
em Toyokawa

Alteração de 
responsável da 
família

Dentro de 14 
dias a partir do 
dia de alteração

３ Registro Pessoal e Familiar/Registro CivilRegistro Pessoal e Familiar/Registro Civil
Setor de Registro Civil　☎0533-89-2136 ❶ Subprefeitura de Ichinomiya　☎0533-93-3112
Subprefeitura de Otowa　☎0533-88-8003	 Subprefeitura de Mito　☎0533-76-4705
Subprefeitura de Kozakai　☎0533-78-4068 Centro do Guichê do Prio　☎0533-89-9191　　　　

Registro Pessoal e Familiar ❶
　Os dados civis (nome, endereço, data de nascimento, sexo, etc.) estão sendo registrados no Fichário Básico de Cidadãos. 
Quando houver alteração nos dados, é necessário notificá-la à prefeitura local, inclusive os cidadãos estrangeiros. 

*O notificador necessitará apresentar a sua identidade (Zairyu card, passaporte, carteira de habilitação, etc.) ao realizar os devidos trâmites.
*Para a notificação por terceiros, será necessário a apresentação de procuração, além do inkan e identidade (Zairyu card, passaporte, carteira 
de habilitação.) do representante. 
*O “Comprovante de mudança de endereço para outra cidade” (Tenshutsu shomeisho) poderá ser solicitado também via correio. Para a 
solicitação, preencher o formulário (data da mudança, endereço novo e anterior, nome e telefone do solicitante) e enviá-lo ao Setor de Registro 
Civil, juntamente com um envelope para resposta (selado), cópia da identidade (Zairyu card, passaporte, carteira de habilitação, etc.), cartão 
do registro do carimbo pessoal (se possuir) e carteira do Seguro Nacional de Saúde (se possuir). 
*No caso de mudar-se para o exterior, será necessário também realizar a notificação de mudança de endereço.
*O horário de atendimento é das 8h30 às 17h15 (Centro do Guichê do Prio: das 10h às 17h), de segunda a sexta-feira, exceto sábados, 
domingos, feriados nacionais e de final e início do ano. 
*“Cidadãos estrangeiros” são as pessoas com a nacionalidade estrangeira que permanecem legalmente no Japão por médio ou longo 
período, inclusive os estrangeiros permanentes especiais. 

Registro Civil ❶ 
　Quando houver alguma alteração nos dados familiares devido ao nascimento, óbito, casamento, divórcio, adoção, etc., 
será necessário a notificação na prefeitura local.

Zairyu Card ❶
　Em julho de 2012, a lei do Registro de Estrangeiro foi abolida e iniciou-se o novo sistema de Registro Básico de 
Residentes Estrangeiros.
Público Alvo
　Residentes estrangeiros que permanecem legalmente no Japão por médio ou longo período, exceto estrangeiros de 
curta permanência; Residentes permanentes especiais.
Renovação do Zairyu Card
　O trâmite de renovação deverá ser realizado no Departamento de Imigração. Mais informações, contatar o 
Departamento de Imigração.
*Solicita-se que leve o Zairyu card ao renová-lo.

Registro de Carimbo Pessoal ❶
Pessoas Qualificadas a Registrar o Carimbo
　As pessoas que possuam o registro de endereço em Toyokawa e que tenham a idade a partir dos 15 anos poderão 
efetuar o registro de carimbo pessoal. Cada pessoa poderá registrar apenas um carimbo. Mesmo sendo um casal, ambos 
não poderão registrar o mesmo carimbo. 

Documentos Necessários
1) Carimbo (exceto de borracha, que esteja quebrado parcialmente, que seja registrado por outros familiares, ou que 
esteja desgastado demasiadamente)
2) Identidade (Zairyu card, etc.)
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Tipo de comprovante Taxa
Comprovante de Residência

￥200Comprovante de Carimbo Registrado
Cópia Autenticada de Notificação de Nascimento, Casamento, etc.

￥350Protocolo de Notificação de Nascimento, Casamento, etc.
Koseki Tohon/Shohon ￥450

Subprefeituras Centro do Guichê do Prio
Guichê Ichinomiya, Otowa, Mito e Kozakai Centro do Guichê do Prio (5º andar do Prio)

Atendimento Segunda a sexta-feira (exceto feriados nacionais e de 
final e início do ano)

Todos os dias (exceto feriados do Prio e de final e 
início do ano)

Horário 8h30 às 17h15 10h às 19h (o trâmite de mudança de endereço será 
até as 17h)

Prestação de Serviços Subprefeituras Centro do Guichê do Prio
Emissão de Comprovante de Residência ○ ○
Emissão de Comprovante de Residência de Formato Designado ○ ○
Registro de Carimbo Pessoal ○ ○
Koseki/Joseki Tohon/Shohon ○ ○
Mudança de Endereço (*1) ○ ○
Notificação de Nascimento; Casamento; Divórcio; Óbito (*2) ○ ○
Solicitação de Reemissão/Alteração do Endereço do Cartão de Notificação de My Number ○ ○
Emissão de Comprovante de Renda/Isenção ○ ○
Emissão de Comprovante de Tributação de Imposto (Municipal/ Sobre Bens) ○ ○
Emissão de Comprovante de Imposto Pago (Municipal/ Sobre Bens) ○ ○
Pagamento de Imposto Municipal ○ ○（Levar o boleto）
Emissão de Comprovante de Imposto Pago sobre Veículos Automotores Leves ○ ○
Reemissão de Carteira de Seguro Nacional de Saúde ○ −
Reemissão de Carteira de Assistência Médica de Bem-estar ○ −
Pagamento de Conta de Água ○ ○
Venda de Adesivo para o Lixo de Grande Porte ○ ○
Pagamento de Mensalidade/Atendimento Diário das Instituições de Cuidados Infantis; Tarifa de Jido Kurabu ○ ○

（○ : Possível　− : Não é possível）

Registro Pessoal e Familiar/Registro CivilRegistro Pessoal e Familiar/Registro Civil
Setor de Registro Civil　☎0533-89-2136 ❶ Subprefeitura de Ichinomiya　☎0533-93-3112
Subprefeitura de Otowa　☎0533-88-8003	 Subprefeitura de Mito　☎0533-76-4705
Subprefeitura de Kozakai　☎0533-78-4068 Centro do Guichê do Prio　☎0533-89-9191　　　　

Emissão de Comprovante de Carimbo Registrado
　Dirigir-se ao Setor de Registro Civil, levando-se o cartão de registro de carimbo. A taxa de emissão é 200 ienes por 
via. A solicitação de tal comprovante poderá ser realizada por terceiros, mediante a apresentação do cartão de registro 
de carimbo do solicitante.

Emissão de Comprovantes Públicos ❶
　Para a emissão de comprovantes públicos, deverá ser paga uma taxa. E o solicitante deverá apresentar a sua 
identidade (Zairyu card, etc.).
　No caso de solicitação por terceiros (que tenham o registro de endereço separadamente do solicitante), deverá ser 
apresentada uma procuração. Para a solicitação do Comprovante de Carimbo Registrado, deverá ser apresentado apenas 
o cartão de registro de carimbo (somente este comprovante poderá ser solicitado por terceiros e sem a procuração).
■ Taxa de Emissão de Comprovantes Públicos

*Os comprovantes da tabela acima, poderão ser expedidos também nas subprefeituras e no Centro do Guichê do Prio

Expedição de Comprovantes Públicos em Lojas de Conveniência ❶
　É possível expedir os comprovantes públicos na copiadora multifuncional das lojas de conveniência de todo o Japão, utilizando-se o cartão de 
My Number. 
Público alvo: pessoas domiciliadas em Toyokawa e que possuem o cartão de My Number, o qual contém o certificado eletrônico
Horário disponível de utilização: a partir das 6h30 às 23h (exceto os feriados de final e início do ano e dias de manutenção do sistema)
Modo de solicitação: selecionar “Gyosei Service”, e seguir as instruções indicadas na tela da copiadora multifuncional. E, passar o cartão de 
My Number, digitar a senha (4 dígitos), selecionar o tipo de comprovante desejado e pagar uma tarifa.
Comprovantes que podem ser expedidos (somente às pessoas que possuem o registro de endereço e carimbo pessoal em Toyokawa):
Comprovante de residênca (individual/familiar)= 200 ienes/via
Comprovante de carimbo registrado (somente da própria pessoa)= 200 ienes/via

Outros Guichês
　Os comprovantes públicos poderão ser expedidos também nas subprefeituras e Centro do Guichê do Prio. Nestes locais, não há 
o atendimento em língua estrangeira. Portanto, solicita-se ir acompanhado com uma pessoa que saiba falar o idioma japonês, se for 
necessário. No momento da solicitação dos comprovantes, será necessário a apresentação da identidade do solicitante (Zairyu card, 
carteira de habilitação, passaporte, etc.).

(*1) O horário de atendimento será a partir das 8h30 às 17h (Centro do Guichê do Prio: a partir das 10h). Não será possível efetuá-lo aos sábados, domingos e feriados nacionais. 
(*2) Nos dias úteis, fora do horário de funcionamento da Prefeitura (contudo, nas subprefeituras não será possível), somente o recebimento de notificações poderá ser realizado. 
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Tipo de Comprovante Taxa Identificação 
Pessoal

Guichê
Prefeitura Subprefeituras Prio

◎ Comprovante de renda ￥200 Necessário ○ ○ ○
◎ Comprovante de renda/tributação de imposto ￥200 Necessário ○ ○ ○
◎ Comprovante de isenção de imposto municipal ￥200 Necessário ○ ○ ○
◎ Comprovante de imposto pago ￥200 Necessário ○ ○ ○

◎ Comprovante de imposto pago (ref. ao imposto municipal 
de pessoa jurídica) ￥200 Necessário ○ − −

Comprovante de imposto pago (ref. a licenciamento de 
veículos automotores leves) Gratuita Desnecessário ○ ○ ○

◎ Comprovante de não ter dívidas ￥200 Necessário ○ − −
◎ Comprovante dos valores bases de imposto sobre bens ￥200 Necessário ○ ○ −
◎ Comprovante de avaliação de bens ￥200 Necessário ○ ○ −
◎ Comprovante de propriedade de bens ￥200 Necessário ○ ○ −
◎ Lista dos proprietários imobiliários ￥200 Necessário ○ − −
◎ Comprovante de negócio próprio ￥200 Necessário ○ − −

（○ : Possível　− : Não é possível）

４ Imposto Municipal/Comprovantes FiscaisImposto Municipal/Comprovantes Fiscais
Setor de Imposto Municipal　☎0533-89-2129 ❶
Setor de Cobrança　☎0533-89-2162 ❷
Setor de Imposto de Bens　☎0533-89-2130 ❸

Imposto Residencial ❶

　O Imposto Residencial é composto pelo imposto provincial e municipal, e será calculado sobre a renda do ano anterior, 
e deverá ser pago à prefeitura local onde estava morando no dia 1 de janeiro do ano referido. No caso de pessoas 
assalariadas, o imposto será descontado do salário mensalmente. No caso de pessoas autônomas e outros, o boleto 
de pagamento será enviado em junho pela prefeitura local. No caso de pessoas que possuem a conta em instituições 
financeiras ou no correio (Yucho), o pagamento poderá ser efetuado também através do débito automático, pois será 
mais prático e evitará o comparecimento em instituições financeiras. Se desejar realizar o pagamento desta forma, 
dirigir-se a instituição financeira ou correio que possui a conta bancária, levando-se a caderneta bancária e o inkan que 
foi utilizado ao abrí-la.

Imposto de Veículos Automotores Leves ❶

　O imposto de veículos automotores leves incide sobre os proprietários de motocicletas, veículos automotores leves, 
veículos especiais de pequeno porte e veículos de pequeno porte com 2 rodas que estão registrados em 1 de abril do 
ano referido. O boleto de pagamento será enviado em meados de maio anualmente. 
*O boleto de pagamento do imposto de veículos automotores comuns será enviado no início de maio anualmente. O 
pagamento poderá ser efetuado em instituições financeiras ou lojas de conveniência.

Local de Pagamento de Imposto Residencial/Veículos Automotores Leves/sobre Bens ❷

　O pagamento poderá ser efetuado nas instituições financeiras estipuladas (Toyokawa Shin'yo Kinko, Mitsubishi UFJ 
Ginko, Himawari Nokyo, Nagoya Ginko, Toyohashi Shoko Shin'yo Kumiai, Gamagori Shin'yo Kinko, Toyohashi Shin'yo 
Kinko, Okazaki Shin'yo Kinko, Tokai Rodo Kinko e Aichiken Chuo Shin'yo Kumiai), e na Prefeitura de Toyokawa 
e subprefeituras. E, somente até o prazo de pagamento e se levar o boleto de pagamento, será possível efetuar o 
pagamento em correios (Aichi, Gifu, Mie e Shizuoka), lojas de conveniência (até 300 mil ienes), e no Centro do Guichê 
do Prio.

Redução ou Prorrogação do Prazo de Pagamento do Imposto Residencial/Veículos Automotores Leves/sobre Bens ❷

　No caso de se enquadrar nas situações abaixo, o valor do imposto (residencial/automotores leves/sobre bens) poderá 
ser reduzido ou o prazo de pagamento poderá ser prorrogado.
Imposto Residencial: no caso de estar recebendo o Auxílio à Subsistência (Seikatsu hogo), ou estar com grandes 
dificuldades financeiras para sobreviver devido a não ter renda, etc.
Imposto de Veículos Automotores Leves: no caso do proprietário do veículo possuir alguma deficiência física.
Imposto sobre Bens: no caso de estar recebendo o Auxílio à Subsistência; no caso de sofrer desastres naturais.
Prorrogação do Prazo de Pagamento de Impostos: no caso do próprio ou um familiar da mesma residência estiver 
doente/ferido; no caso de ter sofrido desastres naturais ou ser vítima de roubos, e não poder efetuar o pagamento até o 
prazo estipulado.

O pagamento deverá ser realizado até o prazo estipulado
　Quando houver atraso no pagamento de imposto residencial, de automotores leves e sobre bens, poderá haver o 
acréscimo de juros. E, caso continuar o atraso no pagamento, haverá a possibilidade dos bens serem confiscados. 
Portanto, solicita-se que o pagamento seja efetuado sempre até o prazo estipulado.
　　

Comprovantes Fiscais (Imposto Residencial/Veículos Automotores Leves/
sobre Bens) ❸

*Os comprovantes que possuem a marca “◎” na tabela acima, poderão ser emitidos somente no caso da solicitação pelo próprio solicitante, 
familiares que residem juntamente, ou terceiros que possuírem a procuração. Para a solicitação do comprovante de imposto de veículos 
automotores leves, será necessário informar o endereço, nome do proprietário e o número da placa do veículo. 
*Para a identificação pessoal, será necessário a apresentação da identidade do solicitante (Zairyu card, etc.). 
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５Imposto Municipal/Comprovantes Fiscais Educação/Cuidados InfantisImposto Municipal/Comprovantes Fiscais
Setor de Imposto Municipal　☎0533-89-2129 ❶
Setor de Cobrança　☎0533-89-2162 ❷
Setor de Imposto de Bens　☎0533-89-2130 ❸

Educação/Cuidados Infantis　
Setor de Ensino Escolar (subprefeitura de Otowa)　☎0533-88-8033 ❶
Setor de Administração de Creches　☎0533-89-2274 ❷
Setor de Apoio aos Cuidados Infantis　☎0533-89-2133 ❸

Inscrição para Creches Municipais 
e Nintei Kodomoen 
(por reconhecimento de categoria 2 e 3) ❷

　A inscrição para o próximo ano fiscal será realizada 
no início a meados de outubro anualmente. A inscrição 
poderá ser realizada somente no caso dos pais ou 
responsáveis que se enquadrarem num dos requisitos 
citados abaixo, e que não tenham condições de cuidar 
das crianças em domicílio. 
Requisitos
1)Estar trabalhando fora de casa;
2)Estar trabalhando em casa, exceto tarefas domésticas;
3)Estar na fase pré ou pós-parto de 8 semanas (no 
caso de gravidez múltipla, a fase pré-parto será de 14 
semanas);
4)Possuir uma deficiência física ou psiquiátrica;
5)Estar cuidando de familiar doente;
6)Estar recuperando-se de danos causados por calamidades;
7)Estar procurando um emprego;
8)Estar frequentando um curso profissional ou faculdade;
9)Possuir outros motivos que sejam reconhecidos pelo 
Prefeito. 
　A inscrição para a matrícula no decorrer do ano poderá 
ser realizada também em qualquer momento.

Inscrição para  Jardins de 
Infância e Nintei Kodomoen (por 
reconhecimento de categoria 1) ❷

　Em Toyokawa, há 5 jardins de infância. A inscrição 
será realizada em outubro anualmente. Para a inscrição, 
preencher o formulário específico que estará disposto 
nas respectivas instituições de cuidados infantis.

Ingresso em Escola Primária ❶
　Anualmente, as crianças nascidas entre 2 de abril do 
ano referido e 1 de abril do ano seguinte ingressam na 
escola primária (com a idade de 6 anos completos). O 
comunicado sobre o exame médico de saúde e ingresso 
será enviado para os pais ou responsáveis das crianças 
alvas pelo Setor de Ensino Escolar.
Exame médico de saúde na fase pré-escolar: o 
comunicado será enviado em outubro do ano anterior 
ao ingresso. O exame deverá ser realizado no dia e na 
escola determinada. 
Comunicado sobre o ingresso: será enviado até o final 
de janeiro do ano de ingresso.

Ingresso em Escola Ginasial ❶
　O comunicado sobre o ingresso será entregue aos 
pais ou responsáveis das crianças alvas através de 
cada escola primária. No caso de desejar o ingresso nas 
escolas nacionais, privadas ou de educação especial, 
consultar o professor da classe antecipadamente.

Mudança de Escola ❶
Mudança de escola de Toyokawa para de outra cidade
　Solicitar os documentos específicos à escola atual, 
e entregá-los ao Comitê de Educação da prefeitura do 
novo endereço após a mudança de endereço. 
Mudança de escola em Toyokawa
　Solicitar os documentos específicos à escola atual, e 
entregá-los ao Setor de Ensino Escolar, Setor de Apoio 
aos Cuidados Infantis, ou subprefeituras de Ichinomiya, 
Mito ou Kozakai, após a mudança de endereço. 

Mudança de escola de outra cidade para de Toyokawa
　Após a mudança de endereço, entregar os documentos 
específicos, que haviam sido solicitados na escola 
anterior, ao Setor de Ensino Escolar, Setor de Apoio aos 
Cuidados Infantis, ou subprefeituras de Ichinomiya, Mito 
ou Kozakai.

Jido Kurabu ❸
　É um local voltado às crianças da escola primária em 
que os pais ou responsáveis não estejam em casa após 
as aulas escolares devido ao trabalho, etc. 

【Dias e horário de funcionamento】
Dias úteis: até as 18h; férias de primavera, verão 
e inverno: das 8h às 18h. Contudo, se desejar, será 
possível a utilização até no máximo as 19h (neste caso, 
será necessário realizar a solicitação de utilização de 
hora extra).
*Não haverá o atendimento aos sábados, domingos, 
feriados de abril e maio, período de “obon”, e feriados 
de final e início de ano. 

【Público alvo】
Estudantes primários em que os pais ou responsáveis 
não estejam em casa após as aulas escolares.

【Taxa】
7.500 ienes/mês (agosto: 13.000 ienes) (no caso de 
utilização de hora extra, haverá o acréscimo de 1.000 
ienes/mês). *Há exceção. 

【Inscrição】
Preencher o formulário específico e entregá-lo ao Setor 
de Apoio aos Cuidados Infantis. No caso do Jido Kurabu 
que está sendo administrado pela Associação de pais 
(Mochinoki, Skip, Friend, Flap, Kids, Sakura, Tsubame), 
contatar diretamente o Jido Kurabu desejado.

Auxílio Infantil ❸
　É fornecido aos pais ou responsáveis que sustentam 
as crianças com a idade a partir de 0 a 15 anos (até 
a formatura do ginásio). Para o recebimento, será 
necessário a solicitação no setor encarregado.

【Valor a ser fornecido】
Até completar 3 anos de idade: 15.000 ienes por mês; 
a partir dos 3 anos completos até a formatura da escola 
primária: 10.000 ienes por mês (a partir do 3º filho: 
15.000 ienes por mês); estudantes do ginásio: 10.000 
ienes por mês. *No caso do valor da renda ultrapassar o 
padrão estipulado: 5.000 ienes mensal por criança.
Nos seguintes casos, será necessário a notificação
1)Quando aumentar o número de crianças devido ao 
nascimento;
2)Quando se mudar para outra cidade;
3)Quando deixar de sustentar a criança, ou viver 
separadamente da criança;
4)Quando houver alteração no endereço, nome e na 
conta bancária para o depósito.
■ Solicitação do Auxílio Infantil
　É possível realizar o trâmite no Setor de Apoio aos 
Cuidados Infantis ou nas subprefeituras de Ichinomiya, 
Otowa, Mito e Kozakai.

Consulta sobre Saúde Infantil
　As consultas sobre a saúde dos bebês e crianças até 
15 anos de idade, inclusive durante a gestação, podem 
ser realizadas no Hoken Center.

Quando observar crianças maltratadas, denuncie 
rapidamente
Número comum em todo o Japão (Centro de Consultas 
Infantis): 189 *Ou, ligar ao Setor de Apoio aos Cuidados 
Infantis: 0533-89-2133

6Guia de Toyokawa　



Notificações necessárias com relação ao Seguro Nacional de Saúde
Momento em que necessita a notificação Itens necessários

Cadastro 
do Seguro 
Nacional de 
Saúde

Quando se mudar para Toyokawa Zairyu card, passaporte, comprovante de alteração de endereço (Tenshutsu 
shomeisho)

Quando se desligar do seguro de saúde da 
empresa Zairyu card, passaporte, certificado de desligamento do seguro de saúde da empresa

Quando nascer o bebê Zairyu card, passaporte, carteira do seguro de saúde dos pais, comprovante de registro 
de nascimento

Quando  s e  d e s l i g a r  d o  Aux í l i o  à 
Subsistência (Seikatsu hogo) Zairyu card, passaporte, carta de desligamento do Auxílio à Subsistência

Desligamento 
do Seguro 
Nacional de 
Saúde

Quando se mudar para outra cidade Zairyu card, passaporte, carteira do seguro de saúde
Quando se cadastrar no seguro de saúde 
da empresa Carteira do Seguro Nacional de Saúde e da empresa

Quando falecer Carteira do Seguro Nacional de Saúde, caderneta bancária
Quando começar a receber o Auxílio à 
Subsistência

Carteira do Seguro Nacional de Saúde, carta de definição de recebimento do 
Auxílio à Subsistência

Outros

Quando alterar o endereço, nome e outros 
dados familiares Carteira do Seguro Nacional de Saúde

Quando perder ou danificar a carteira do 
Seguro Nacional de Saúde Identidade, carteira do Seguro Nacional de Saúde danificada 

Quando a criança se mudar para outra 
cidade devido ao estudo

Carteira do Seguro Nacional de Saúde, atestado escolar (ou cópia da 
caderneta escolar)

Seguro Nacional de SaúdeSeguro Nacional de Saúde
Setor de Seguro e Pensão Nacional(Benefícios do Seguro Nacional de Saúde)　☎0533-89-2135
Setor de Seguro e Pensão Nacional(Assistência Médica de Bem-estar)　☎0533-89-2177

Seguro Nacional de Saúde
　O Seguro Nacional de Saúde (Kokumin kenko hoken) é um seguro público, o qual tem o objetivo dos segurados 
poderem usufruir os serviços médicos em qualquer momento, pagando-se imparcialmente a taxa de seguro, para que as 
despesas médicas sejam cobertas por tais taxas, no caso de doença e ferimentos. 
　As pessoas que possuem o endereço registrado em Toyokawa devem cadastrar-se no Seguro Nacional de Saúde, 
exceto os beneficiados do Auxílio à Subsistência (Seikatsu
hogo) e aqueles que estão cadastrados em outro tipo de seguro de saúde público. 

O cadastro deve ser realizado rapidamente
　A data do cadastro não será a data de notificação do cadastro, e sim a data de mudança para Toyokawa, ou a data 
do desligamento do Auxílio à Subsistência, ou a data do desligamento de algum tipo de seguro de saúde público. O 
cadastro no Seguro Nacional de Saúde deve ser efetuado dentro de 14 dias após a obtenção da qualificação. Caso 
o trâmite não for efetuado dentro do período estipulado, desde o dia de obtenção da qualificação, as taxas retroativas 
(máximo 2 anos) serão cobradas. Contudo, as despesas médicas anteriores durante o período em que não esteja 
cadastrado no seguro de saúde, não serão cobertas.

■ Notificações necessárias
　Nos seguintes casos, será necessário efetuar a notificação dentro de 14 dias após o surgimento das alterações.

*Além dos itens acima citados, será necessário levar também o cartão de “My Number” do solicitante e dos familiares que necessitarão 
realizar a notificação.
*Quando se cadastrar no Seguro Social da empresa, o Seguro Nacional de Saúde não poderá ser utilizada, mesmo que seja até a chegada 

da nova carteira de seguro. Caso utilizar a carteira do Seguro Nacional de Saúde indevidamente, a despesa médica deverá ser devolvida à 
Prefeitura posteriormente.

Taxa do Seguro Nacional de Saúde
　A taxa do seguro é calculada de acordo com a renda total da família do ano anterior e o número de pessoas 
cadastradas, e o valor da taxa é definido em agosto anualmente. A taxa deve ser paga em 8 parcelas ao ano. Os 
comunicados com relação ao Seguro Nacional de Saúde serão enviados para o responsável da família.

  No caso das pessoas a partir dos 40 a 64 anos de idade, há um acréscimo referente ao apoio aos cuidados de idosos 
na taxa. No caso das famílias que possuem a renda inferior ao padrão determinado, haverá a redução na taxa.

Benefícios do Seguro Nacional de Saúde
　Ao realizar a consulta ou o tratamento médico em instituição médica, se apresentar a carteira do Seguro Nacional de 
Saúde, deverá ser pago 10% a 30% do valor total da despesa médica (o valor a ser pago variará de acordo com a idade 
do segurado). E o restante será coberto pelo seguro. Há diversos benefícios que podem ser solicitados (reembolso de 
despesa médica elevada; benefícios de transporte de paciente; benefício maternidade; benefício funerário; benefício aos 
pacientes tuberculosos).

６
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Seguro Nacional de Saúde Pensão Nacional/Seguro de Assistência aos Cuidados de Idosos

Habitação Pública/Serviços de Água

７
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Seguro Nacional de Saúde
Setor de Seguro e Pensão Nacional(Benefícios do Seguro Nacional de Saúde)　☎0533-89-2135
Setor de Seguro e Pensão Nacional(Assistência Médica de Bem-estar)　☎0533-89-2177

Habitação Pública/Serviços de Água　
Setor de Habitação　☎0533-89-2144 ❶
Setor de Serviços de Água　☎0533-93-0151 ❷

Pensão Nacional/Seguro de Assistência aos Cuidados de Idosos
Setor de Seguro e Pensão Nacional　☎0533-89-2177 ❶
Setor de Seguro de Assistência aos Cuidados de Idosos　☎0533-89-2173 ❷

Pensão Nacional ❶
　Todas as pessoas com a idade a partir dos 20 a 59 
anos que possuem o registro de endereço no Japão 
devem cadastrar-se na Pensão Nacional (Kokumin 
nenkin). Esta pensão tem a finalidade de apoiar a vida 
financeiramente, e é fornecido um valor básico no caso 
de envelhecimento, invalidez ou falecimento do cônjuge. 
Ao completar 20 anos, o formulário de cadastro será 
enviado pelo Centro de Serviços de Pensão do Japão. 
Portanto, solicita-se preenchê-lo e entregá-lo à Prefeitura.

Taxa de contribuição
　O valor da taxa mensal da pensão é fixo independente 
da idade e renda. Para as pessoas que possuem 
dificuldades financeiras, há o sistema de redução ou 
isenção da taxa. Os boletos de pagamento da taxa serão 
enviados pela Agência de Pensão de Toyokawa (telefone: 
0533-89-4042). E, para o pagamento adiantado ou por 
débito automático, haverá desconto.
 
Pensão Corporativa
　A Pensão Corporativa (Kosei nenkin) tem a finalidade das 
pessoas terem a possibilidade de manter as necessidades 
diárias durante a velhice, adicionando-se a Pensão 
Nacional. O cadastro é realizado através de empresas 
onde trabalha, e a taxa deverá ser paga, dividindo-se pela 
metade entre o empregador e o empregado.

Reembolso parcial por desligamento
　No caso dos estrangeiros voltarem ao país de 
origem, será possível solicitar o reembolso parcial por 
desligamento da pensão (Dattai ichijikin). Antes de 
sair do Japão, será necessário obter um formulário 
específico de solicitação. E solicitá-lo via correio ao 
Centro de Serviços de Pensão do Japão, preenchendo-
se o formulário, dentro de 2 anos após a saída. Contudo, 
se sair do Japão com a permissão de reentrada, a 
solicitação de reembolso parcial por desligamento não 
poderá ser realizada até o vencimento da permissão de 
reentrada ou do período válido de permanência.

Habitação Pública ❶
Habitação Municipal (Shiei Jutaku)
Requisitos (família comum)
1)Estar residindo ou trabalhando em Toyokawa;
2)Possuir familiares que morarão juntos (inclusive conviventes 

e noivados);
3)Possuir dificuldades em moradia;
4)Possuir a renda que se enquadra no padrão determinado;
5)Não possuir dívidas municipais (inclusive dívidas parceladas);
6)O solicitante e os membros da família não participam 

de grupo de malfeitores.
【Inscrição por sorteio】
Será informado no boletim informativo publicado em 
abril, julho, outubro e janeiro, ou através do site da 
cidade. Após a inscrição, a entrada será definida por 
sorteio.

【Inscrição por ordem】
Mais informações, contatar o Setor de Habitação da 
Prefeitura.
Habitação Provincial (Ken'ei Jutaku)

【Inscrição por ordem】
Período de inscrição: abril a julho; agosto a novembro; 
dezembro a março
Inscrição: levar todos os documentos necessários 
diretamente ao escritório determinado.

Seguro de Assistência aos 
Cuidados de Idosos ❷

Seguro de Assistência aos Cuidados de Idosos 
　O Sistema de Seguro de Assistência aos Cuidados de 
Idosos (Kaigo hoken) é aquele que apoia as pessoas que 
necessitam de cuidados e cuidadores da sociedade. 

Pessoas a serem cadastradas
　Este seguro é destinado às pessoas com a idade a 
partir dos 65 anos (segurados de categoria 1), e dos 40 
a 64 anos que estão cadastradas no Seguro de Saúde 
da empresa ou no Seguro Nacional de Saúde (segurados 
de categoria 2). 

Taxa do Seguro de Assistência aos Cuidados de 
Idosos
　No caso das pessoas com a idade a partir dos 65 
anos, a taxa é determinada conforme o rendimento do 
ano anterior, e poderá ser descontada diretamente da 
aposentadoria, ou paga por conta própria (com os boletos 
de pagamento ou através de débito automático). 
　No caso de pessoas com a idade a partir dos 40 a 64 
anos, a taxa é determinada de acordo com a forma de 
cálculo da taxa do seguro de saúde inscrito, e é cobrada 
juntamente com a taxa do mesmo.

Serviços de Assistência aos Cuidados (Serviços 
de Prevenção de Cuidados)
　Os serviços de cuidados poderão ser utilizados após 
o reconhecimento do nível (1 a 5), de acordo com a 
avaliação de necessidade de cuidados. 
　Os serviços de prevenção de cuidados poderão ser 
utilizados após o reconhecimento do nível (1 ou 2), de 
acordo com a avaliação de necessidade de apoio, com 
o objetivo de manter ou melhorar as as necessidades 
fisiológicas.

【Inscrição por sorteio】
Período de inscrição: janeiro, maio e setembro
Inscrição: via correio
Requisitos (família comum)
1)Possuir familiares que morarão juntos (inclusive conviventes 

e noivados);
2)Possuir dificuldades em moradia;
3)Possuir a renda que se enquadra no padrão determinado 

nas leis de Habitação Provincial de Aichi;
4)O solicitante e os membros da família não participam 

de grupo de malfeitores;
5)Não possuir dívidas de aluguéis e indenizações pendentes 

com relação à Habitação Provincial.
*O panfleto de inscrição poderá ser obtido no Setor de 
Habitação da Prefeitura (4º andar da ala norte) nos 
devidos períodos de inscrição. Mais informações com 
relação aos documentos necessários, etc., contatar o 
escritório responsável.

【CONTATO】
Escritório de Administração de Habitação de 
Mikawa -filial de Higashi Mikawa
Endereço: 〒 440-0801　Toyohashi-shi, imabashi 6 
Higashi Mikawa Kensetsu Jimusho 1º andar
Telefone: 0532-53-5616 
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Lixo9 Lixo　
Setor de Serviços de Limpeza　☎0533-89-2166

Serviços de Água ❷
Notificação com relação à utilização de água
　No caso de abertura, suspensão de água, alteração do 
endereço, alteração do usuário de água, etc., contatar 
o Setor de Serviços de Água por telefone. Pois, caso 
não houver o aviso de suspensão de água, a conta 
continuará sendo cobrada, mesmo que não esteja 
utilizando, por isso solicita-se contatar o setor referido 
sem falta.

Modo de pagamento da conta de água
　A medição da quantidade utilizada de água é realizada 
a cada 2 meses. E a conta de água é enviada no mês 
seguinte da medição. E deverá ser paga através de 

Tipo de Lixo e Dias de Coleta
　O lixo deverá ser separado corretamente e jogado de 
forma determinada, a partir do amanhecer até as 8h30 
do próprio dia de coleta, no local designado de cada 
bairro.
　Os dias de coleta do lixo estão determinados de 
acordo com os distritos escolares. Aconselha-se verificar 
o distrito em que se enquadra primeiramente. 
　Será possível confirmar os dias de coleta de cada 
distrito escolar e o modo de separação de lixo no 
calendário de lixo (em português), o qual está 
sendo distribuído no Setor de Serviços de Limpeza. 
Neste calendário, está descrito também o modo de 
separação de lixo incinerável, não incinerável, perigoso, 
reciclável (garrafas de PET, latas, etc.), de grande porte, 
e as regras de jogar o lixo. 

【Lixo incinerável】 (2 vezes por semana)
Lixos orgânicos (após retirar o líquido), galhos de árvores 
podados, recipientes de plástico, isopor, etc. (devem ser 
jogados no saco determinado)

【Lixo não incinerável】 (2 vezes por mês)
Produtos cerâmicos, eletrodomésticos pequenos (pote 
elétrico, ferro de passar, etc.), faca, tábua de vidro, 
guarda-chuva, lâmpada incandescente, etc. (devem ser 
jogados no saco determinado)

【Lixo perigoso】 (1 a 2 vezes por mês)
Lata de spray, isqueiro de gás, lâmpada fluorescente, 
pilha, termômetro de vidro com mercúrio, etc.

【Lixo reciclável】 (1 vez por semana)
Produtos metálicos, latas, garrafas de vidro, papeis, 
roupas usadas, toalhas, garrafas plásticas (PET), 
bandejas brancas de alimentos, etc.

Modo de Jogar o Lixo de Grande Porte
Levar pessoalmente para o estabelecimento 
determinado (gratuito)
　O lixo de grande porte doméstico poderá ser levado 
diretamente no Centro de Recebimento de Lixo de 
Grande Porte (Sodaigomi uketsuke center).
C e n t r o  d e 
Recebimento de 
Lixo de Grande 
Porte
A t e n d i m e n t o : 
t o d o s  o s  d i a s 
(exceto a partir de 
31 de dezembro a 
3 de janeiro do ano 
seguinte)
Horário:  9h  às 
16h30

débito automático ou com os boletos de pagamento (não 
é possível o pagamento por cartão de crédito).

No caso de ocorrer vazamento de água
　Para o conserto de vazamento de água na área 
residencial, contatar a companhia designada da 
Prefeitura (a despesa de conserto deverá ser paga 
por conta própria). As informações das companhias 
designadas poderão ser informadas no Setor de Serviços 
de Água. No caso de vazamento subterrâneo, haverá a 
possibilidade de parte das despesas serem reduzidas 
(não será possível a redução total da taxa referente ao 
período de vazamento). Mais informações, contatar o 
Setor de Serviços de Água. 

　Ao jogar os eletrodomésticos recicláveis (televisão, 
ar condicionado, máquina de lavar/secar roupa, 
geladeira, congelador), será necessário pagar a tarifa de 
reciclagem. À princípio, tais eletrodomésticos podem ser 
recolhidos nos estabelecimentos de venda. Contudo, será 
possível levá-los diretamente para a empresa de coleta 
designada (Nittsu Higashi Aichi Un’yu) ou ao Centro de 
Recebimento de Lixo de Grande Porte. No caso de levar 
ao Centro de Recebimento de Lixo de Grande Porte, será 
cobrada também a tarifa de transporte para a empresa 
designada, no valor de 520 ienes.
Local de venda do selo de lixo de grande porte
　Seto r  de  Serv iços  de L impeza (p re fe i tu ra ) , 
subprefeituras, Centro do Guichê do Prio, Himawari 
Nokyo, DCM Kahma (Toyokawa higashi e Toyokawa 
nishi), Kahma at Home (Ko), Coop Suwa

Empréstimo de Caminhão Pequeno 
para a Leva de Lixo (Gratuito)

　Com o intuito de levar os l ixos domésticos e 
recicláveis para os estabelecimentos determinados 
(Centro de Recebimento de Lixo de Grande Porte, Aterro 
Sanitário Sangatsuda, Fábrica de Limpeza, etc.), o Setor 
de Serviços de Limpeza empresta um caminhão pequeno 
(automático) gratuitamente (não é necessário pagar a 
despesa de gasolina). Para a utilização, será necessário 
fazer reserva no setor referido antecipadamente. 
Contudo, não será possível utilizá-lo com a finalidade de 
levar lixos industriais ou para fazer mudança.
Dias disponíveis de utilização: todos os dias (exceto 
a partir de 31 de dezembro a 3 de janeiro do ano 
seguinte)
Horário: das 9h às 12h, ou das 13h às 16h
Área destinada: cidade de Toyokawa
Utilize o aplicativo com relação à separação de lixo
　A partir de 1 de junho de 2019, iniciou-se a utilização 
do aplicativo, “SAN ARU (3R)” em português, o qual 
contém informações com relação aos dias de coleta e o 
modo de separação de lixo.
　Será possível pesquisar as categorias de separação 
de lixo de forma fácil, e receber avisos sobre os dias 
de coleta de l ixo. 
E, a ut i l ização do 
a p l i c a t i v o  s e r á 
gratu i ta (contudo, 
a  taxa de acesso 
deverá ser paga por 
conta própria). 

Centro de Recebimento de Lixo 
de Grande Porte 

Escola Primária
de Chigiri

Centro de
Recebimento de
Lixio de
Grande Porte

Estrada Expressa Tomei

Parque Akatsukayama

Prefeitura
R5
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10 Informações Úteis 
(curso de japonês/diversos guichês de consultas)

LixoLixo　
Setor de Serviços de Limpeza　☎0533-89-2166

Informações Úteis
(curso de japonês/diversos guichês de consultas)
Setor de Atividade Cívica e Internacional　☎0533-89-2158
Associação Internacional de Toyokawa　☎0533-83-1571

Embaixada/Consulado/Imigração
■ Embaixada do Brasil em Tóquio
〒 107-8633 Tokyo-to minato-ku kita aoyama 2-11-12　
Telefone: 03-3404-5211
(Site: http://toquio.itamaraty.gov.br/pt-br/)

■ Consulado-Geral do Brasil em Nagoia
〒 460-0002 Nagoya-shi naka-ku marunouchi 1-10-29 
Shirakawa daihachi biru 2º andar　
Telefone: 052-222-1077 
(Site: http://nagoia.itamaraty.gov.br/pt-br/)

■ Centro de Informações do Departamento de 
Imigração de Nagoya
〒 455-8601 Nagoya-shi minato-ku shoho-cho 5-18　
Telefone: 0570-013-904
(Atendimento em português: de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h15)

■ Departamento de Imigração de Nagoya (Filial 
de porto de Toyohashi)
〒 441-8075 Toyohashi-shi jinnofuto-cho 3-11　
Toyohashi kowan godochosha　
Telefone: 0532-32-6567

Curso de Japonês
　Em Toyokawa, está sendo realizado o curso de 
japonês, denominado "Kogitsune Kyoshitsu", de 
segunda a quinta-feira, das 14h às 18h no 5º andar 
do Prio, especialmente às crianças estrangeiras que 
não frequentam nenhuma escola, ou que não possuem 
o conhecimento da língua japonesa suficientemente. 
A taxa de frequência é gratuita (contudo, haverá a 
cobrança de tarifa de seguro contra acidentes).
　Na Associação Internacional de Toyokawa, está sendo 
realizado o curso de japonês aos sábados, das 19h45 às 
21h (aulas suplementares de conversação: das 18h às 
18h50; de kanji: das 19h às 19h30), no Kinro Fukushi 
Kaikan (no total de 20 aulas aproximadamente). Além 
disso, realiza-se o curso de japonês também durante a 
semana (terças, quartas e quintas-feiras), das 10h30 
às 12h no 5º andar do Prio. Os detalhes poderão ser 
verificados na Associação Internacional.

Guichês de Consultas aos Estrangeiros
　Na Prefeitura de Toyokawa realiza-se consultas 
em português e inglês. Os assuntos com relação aos 
trâmites públicos, vida diária, dúvidas e preocupações 
podem ser consultados neste guichê. O horário de 
atendimento das consultas é a partir das 8h30 às 
17h15.
　Na Associação Internacional de Toyokawa também 
realiza-se consultas em chinês, espanhol e inglês. O 
horário de atendimento das consultas é a partir das 
8h30 às 17h15.

Outros Guichês de Consultas aos 
Estrangeiros

■ Associação Internacional de Aichi 
　(Centro de Convivência Multicultural)

　Telefone: 052-961-7902
・Consultas gerais (em português): de segunda a sexta, 
das 10h às 18h
・Consulta jurídica com advogado (gratuita): sexta-
feira da 2ª e 4ª semana do mês, das 13h às 16h 
*Será necessário fazer reserva via telefone. Haverá 
atendimento em português.
■ Centro Internacional de Nagoya

　Telefone: 052-581-0100
・Atendimento em português: de terça a domingo, das 
10h às 17h
・Consulta jurídica (gratuita): sábado, das 10h às 12h30 

*Será necessário fazer reserva via telefone (052-581-
6111). Haverá atendimento em português.

Consultas sobre Emprego e 
Problemas Trabalhistas

　Os assuntos com relação à procura de emprego 
poderão ser consultados no Hello Work. E os problemas 
trabalhistas (dispensa injusta, acidente de trabalho, 
recusa de cadastro no Shakai Hoken, falta de pagamento 
do salário, etc.) na Inspetoria de Normas Trabalhistas.

【Sobre a Procura de Emprego】
Hello Work de Toyokawa
〒 442-0888　Toyokawa-shi chitosedori 1-34　　
Telefone: 0533-86-3178 (atendimento em português: 
terça a quinta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h)
Centro de Consultas sobre Emprego em Toyohashi
〒 440-8507　Toyohashi-shi daikoku-cho 73　Daikoku 
biru 2º andar
Telefone: 0532-57-1356 (atendimento em português: 
de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h e das 13 às 
16h)

【Sobre Problemas Trabalhistas】
Inspetoria de Normas Trabalhistas de Toyohashi
〒 440-8506　Toyohashi-shi daikoku-cho 111　
Toyohashi chiho godochosha 6º andar
Telefone: 0532-54-1192 (atendimento em português: 
terça e quinta-feira, das 9h30 às 12h e das 13h às 16h)
Secretaria do Trabalho de Aichi
  (Departamento de Normas Trabalhistas)
〒 460-8507　Nagoya-shi naka-ku sannomaru 2-5-1 
Nagoya godochosha dainigokan 2º andar
Telefone: 052-972-0253 (atendimento em português: de 
terça a sexta-feira, das das 9h30 às 12h e das 13h às 
16h)
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Nome da instituição Endereço Telefone

Instituições C
ulturais

・E
sportivas

・de A
prendizagem

・P
arques

Museu de Sakuragaoka Sakuragaoka-cho 
79-2 0533-85-3775

Centro Cultural Daida-cho 1-20-4 0533-84-8411

Centro Cultural de Otowa 
(Windia Hall)

Akasaka-cho 
matsumoto 250 0533-88-8010

Centro Cultural de Mito 
(Heartful Hall)

Mito-cho hiroishi 
higurashi 146 0533-76-3720

Centro Cultural de Kozakai 
(Froiden Hall) Ina-cho araya 97-2 0533-78-3000

Biblioteca Central (Geo 
Space) Suwa 1-63 0533-85-5536

Biblioteca de Otowa Akasaka-cho nishiura 
47-1 0533-80-1355

Biblioteca de Mito Mito-cho hiroishi 
higurashi 146 0533-56-3538

Biblioteca de Ichinomiya Kaminagayama-cho 
konakobara 1-500 0533-93-6069

Biblioteca de Kozakai Shuku-cho kodoji 40 0533-72-2169

Museu Histórico dos 
Pinheiros de Goyu

Goyu-cho miyoshi 
183 0533-88-5120

Ginásio Esportivo Suwa 3-246 0533-86-5175

Salão de Artes Marciais Yawata-cho yagoro 
105 0533-84-5757

Estádio de Atletismo Suwa 1-80 0533-55-6152

Centro Marítimo de Kozakai 
B&G

Shinozuka-cho 
suyashita 97 0533-73-1850

Campo Municipal de 
Futebol

Ogi-cho yamanooku 
162-1 0533-88-8036

Centro de Treino aos 
Agricultores

Ichinomiya-cho yutaka 
1 0533-93-0159

Ginásio Esportivo de Mito Mito-cho hiroishi 
higurashi 148 0533-76-2821

Campo de Minigolfe de 
Miyukihama

Mito-cho miyukihama 
ichigochi 1-28 0533-76-2591

Campo de Minigolfe de 
Kashiwagihama

Hirai-cho yoshizoe 
10-1 0533-72-2770

Parque Otowa Hagi-cho kuchisaruda 
1 0533-88-6977

Centro Comunitário dos 
Trabalhadores Shinmichi-cho 1-1-3 0533-84-6515

Salão de Intercâmbio
(Águas Termais de Hongu)

Kaminagayama-cho 
hongushita 1-1685 0533-92-1880

Parque Akatsukayama Ichida-cho higashi 
tsutsumiue 1-30 0533-89-8891

Parque de Ruínas do 
Templo Mikawa Kokubun’
niji

Yawata-cho ninji 
127-1 0533-88-5881

Parque Tradicional de 
Higashi Mikawa

Goyu-cho takigairi 
11-2 0533-87-9301

Centro Histórico da Paz de 
Toyokawa Honohara 3-13-2 0533-95-3069

Ohashiya Akasaka-cho benisato 
127-1 0533-56-2677

Instituições A
m

bientais

Estação de Filtração de 
Água de Ichinomiya

Ichinomiya-cho nishiki 
28 0533-92-1616

Estação Provincial de 
Filtração de Água de 
Toyokawa

Hirao-cho gotanda 
26-30 0533-87-3868

Fábrica de Limpeza Hirao-cho oyazaka 
50 0533-87-4010

Aterro Sanitário de 
Sangatsuda

Chigiri-cho 
sangatsuda 61-1 0533-83-2040

Salão de Funeral 
(Crematório)

Mito-cho toyosawa 
hikitsuri 80-1 0533-77-2277

Centro de Recebimento de 
Lixo de Grande Porte

Chigiri-cho 
kaminishinoya 61-1 0533-89-2174

Instituição de Reciclagem Nagakusa-cho 
misasaki 28-1 0533-56-8878

Nome da instituição Endereço Telefone

Instituições de B
em

-estar

・S
aúde

・M
édicas

Centro de Bem-estar e 
Saúde (Ikamaikan)

Kaminagayama-cho 
hongushita 1-1685 0533-92-1388

Centro de Bem-estar Social 
(With Toyokawa) Suwa 3-242 0533-83-5211

Centro de Consultas aos 
Idosos da Região Leste

Kaminagayama-cho 
hongushita 1-1685 0533-93-0801

Centro de Consultas aos 
Idosos da Região Sul Yamamichi-cho 2-49 0533-89-8820

Centro de Consultas aos 
Idosos da Região Norte

Hirao-cho oyazaka 
36 0533-88-7260

Centro de Consultas aos 
Idosos da Região Oeste

Ko-cho shimogawara 
61-2 0533-88-8005

Centro de Apoio às Atividades 
Civis da Região de Suwanishi

Suwa nishimachi 
2-158-1 0533-89-9110

Centro de Apoio aos 
Cuidados Infantis Suwa 3-300 0533-89-1398

Centro de Saúde Hagiyama-cho 3-77-
1･77-7 0533-89-0610

Centro Dentário Suwa 3-242-3 0533-84-7757
Hospital Municipal Yawata-cho noji 23 0533-86-1111

Pronto-Socorro Hagiyama-cho 3-77-
1･77-7 0533-89-0616

Instituições M
unicipais

Salão Municipal (Yaneno 
Nippo Hall) Suwa 3-300 0533-89-3000

Centro de Atividades Civis e 
Voluntárias de Toyokawa Prio Suwa 3-300 0533-89-9070

Associação Internacional Shinmichi-cho 1-1-3 0533-83-1571

Associação Turística Suwa 3-133 (5º 
andar do Prio) 0533-89-2206

Associação Cultural Sakuragaoka-cho 
79-2 0533-89-7082

Associação de Cuidados 
Infantis Shinmichi-cho 1-1-3 0533-89-2134

Centro de Recursos Humanos 
dos Idosos de Toyokawa

Kanaya nishimachi 
3-1 0533-84-1851

Centro de Assistência aos 
Serviços Médicos em Domicílios Yamamichi-cho 2-49 0533-89-3179

Estacionamento Municipal 
de Suwa Suwa 3-130-3･3-135 0533-89-3000

Estacionamento Municipal do Lado 
Leste da Estação de Toyokawa

Toyokawa-cho hedori 
4-4 0533-86-4047

Central de Quartel de 
Bombeiros Suwa 3-219 0533-89-0119

Instituições N
acionais

・P
rovinciais

Delegacia Policial de 
Toyokawa Suwa 3-245 0533-89-0110

Centro de Assistência de Saúde 
e Saneamento de Toyokawa Suwa 3-237 0533-86-3188

Centro de Ordem de Bombeiros 
(situado dentro do Quartel de 
Bombeiros de Toyohashi-naka)

Toyohashi-shi 
higashimatsuyama-
cho 23

0532-52-2075

Correio Central de 
Toyokawa (guichê) Suwa 1-57 0533-86-2713

Correio Central de Toyokawa 
(departamento de entregas) Suwa 1-57 0533-86-2712

Centro de Habilitação de 
Higashi Mikawa

Kanaya nishimachi 
2-7 0533-85-7181

Secretaria de Justiça de 
Nagoya -Filial de Toyokawa

Kanaya nishimachi 
3-3 0533-86-2097

Secretaria de Justiça de 
Nagoya -Filial de Toyohashi

Toyohashi-shi 
daikoku-cho 111 0532-54-9278

Hello Work de Toyokawa Chitose dori 1-34 0533-86-3178
Agência de Aposentadoria 
de Toyokawa Kanaya-cho 32 0533-89-4042

Câmara de Indústria e 
Comércio de Toyokawa

Toyokawa-cho hedori 
4-4 0533-86-4101

Campo de Força de 
Autodefesa de Toyokawa Honohara 1-1 0533-86-3151

Departamento de Imigração 
de Nagoya 

Nagoya-shi minato-ku 
shoho-cho 5-18 052-559-2150

Departamento de Imigração 
-Filial de Toyohashi

Toyohashi-shi 
jinnofuto-cho 3-11 0532-32-6567
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