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A partir da leitura do hidrômetro no mês de Junho, 
o imposto sobre consumo da taxa de água e esgoto 
passará a ser de 8%.

Centro de Saúde      TEL.0568-75-6471Contato

Exame para jovens de 35 anosExame para jovens de 35 anosExame para jovens de 35 anos
Medição da massa corporal, medição da pressão arterial, exame de urina, exame de sangue, teste de avaliação 
do risco de cárie e consulta com uma higienista dental.

Que tal se submeter a um exame focalizado na 
gordura visceral, para a prevenção de doenças 
associadas ao estilo de vida?

03/08(domingo)     ※Um intérprete em português estará presente.      29/08(sexta)

09h30 às 12h00　Determinaremos o horário de recepção no ato da inscrição.

Pessoas com registro de residente no Município de Komaki, sem a oportunidade de se 
submeterem aos exames nas empresas ou em outros locais, e com idade entre 35 e 39 anos. 
(nascidos entre 01/04/1975 a 01/04/1980)

90 pessoas em cada data do exame (por ordem de inscrição)

Gratuito

Favor solicitar ao Centro de Saúde a data e o horário desejado. 
Encerraremos as inscrições assim que completarem as 90 vagas para cada data do exame.

Centro de Saúde de Komaki

Data: 13/ julho (domingo) e 27/ julho (domingo). Das 08h30 às 17h15.

O próximo prazo de vencimento para o pagamento dos 
impostos é o dia 31/07(quinta).

Conteúdo

Programação

Local

Atendimento

Horário

Público-alvo

Inscrições

Taxa

Divisão para a Promoção da Cultura   TEL.0568-76-1188Contato

Secretaria da Associação de Esporte Amador (fechado na 4ª quinta-feira do mês). 
737, Oaza Mamahara Shinden, Park Arena Komaki       TEL.0568-73-3330Contato

Período

Horário 

Taxa

Aviso sobre a piscina do Centro Esportivo Minami

De manhã, das 09h00 às 12h00 (A entrada é até as 11h15, e favor sair da piscina às 11h45)
À tarde, das 13h00 às 17h00 (A entrada é até às 16h15, e favor sair da piscina às 16h45) 
  ※Nos dias úteis do dia 01/07(terça) ao dia 18/07(sexta) a entrada será permitida somente na parte da tarde.  
  ※Estará fechado nos dias 19/07(sábado) e no dia 24/08(domingo)

01/07(terça) a 31/08(domingo)

Centro Esportivo Minami (201 Gonaka 2 chome, Komaki-shi) 

◯Público em geral (acima do colegial): 210 ienes 【bilhete de temporada 1440 ienes】
◯Estudantes do primário e ginásio: 100 ienes 【bilhete de temporada 720 ienes】
◯Crianças em idade pré-escolar (crianças que ainda não ingressaram na escola): gratuito 

○Data para a venda de ingressos: 18/06 (quarta), a partir das 09h00
○Balcão de vendas: Na Divisão para a Promoção da Cultura e outros locais.

◯Público em geral: 2500 ienes  ◯Sócios Art: 2000 ienes  ◯Ingressos no dia: 3000 ienes 
※Todos os assentos são reservados (assentos determinados)

A partir de estudantes do ensino primário.

Auditório do Centro Cívico Kitazato

Dia 10/08 (domingo) Início da apresentação às 14h00 
(abertura do local às 13h30)

É o Rakugo (monólogo humorístico) uma comédia tradicional japonesa, sendo que desejamos que 
aproveitem o momento sentindo-se como estivessem visitando o Japão do passado. Apresentação de 
Rakugo do artista de Edo Rakugo “Yanagiya Kyotaro” e o artista de Kamigata Rakugo “Katsura Zakoba”.

Komaki Yose - Competição 
artística entre o leste e oeste

p çKomaki Yose - Competição 
artística entre o leste e oeste

Iniciaremos o recebimento das requisições para o “Auxílio 
temporário especial para as famílias com crianças” e para o 
“Subsídio de apoio com redução dos impostos às famílias 
com crianças” a partir do mês de Julho.

※O acompanhante também necessita pagar a entrada e vestir o traje de banho. 
    Cada acompanhante pode levar até 2 crianças em idade pré-escolar (crianças que ainda não ingressaram na escola).   
※Pedimos para as crianças que necessitam de fraldas, que utilizem fraldas próprias para banho por baixo do traje de banho. 
※Pedimos às pessoas com tatuagens, que utilizem trajes de banho que cubram totalmente a tatuagem.
※Os estudantes do primário que não conseguem nadar 25m não podem entrar na piscina de 50m.

Reservas

Data e horário

Local

Local

Entrada

Capacidade

Público-alvo

Cerca de 360 pessoas

Katsura Zakoba
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