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Professora: Yasue Shimura

Inscrições abertas para alunos 
     do curso de língua estrangeira
Inscrições abertas para alunos 
     do curso de língua estrangeira

●Imposto Provincial e Municipal (4ª parcela)
●Imposto do Seguro Nacional de Saúde (8ª parcela)
●Taxa do Seguro de Assistência aos Idosos e Doentes (7ª parcela)
●Taxa do Seguro de Assistência Médica para Idosos com Idade Avançada 
     (6ª parcela)

O próximo prazo de vencimento para o 
pagamento dos impostos é o dia 31/01(terça)

１．A Divisão de Arrecadação de Impostos da Prefeitura abrirá aos domingos o balcão para 
  consultas sobre o pagamento e pagamento dos impostos do município.
  ◎Data e horário: 08 de Janeiro (domingo) e 22 de Janeiro (domingo). Das 08h30 até às 17h15.

２．A sucursal da Estação de Komaki estará com o balcão para pagamento dos impostos do município 
  aberto todos os dias. Favor utilizar os serviços quando lhe for conveniente.
  ◎Horário de atendimento: das 08h30 até as 17h15.　※Os dias sem expediente da sucursal da 

 Estação de Komaki são no final e início de ano.
３．As notificações de pagamento dos impostos com código de barras podem também serem pagas 

  nas lojas de conveniência.
  ※Somente durante o prazo de pagamento da notificação.

Para as pessoas com dificuldades de 
pagarem os impostos por estarem ocupadas 
durante o período do dia dos dias úteis...

Procurem efetuar o pagamento com antecedência! Vamos respeitar as regras de 
pagamento para o benefício de todos. 
Para evitar esquecer-se do pagamento, aproveite a comodidade do sistema de 
débito automático. As pessoas que fazem o pagamento por débito automático, 
favor verificarem o saldo da conta até o dia anterior ao vencimento.

Divisão de Arrecadação (Shuzei-ka)　TEL0568-76-1117/0568-76-1118 (Ligação direta)Contato

É possível solicitar o serviço de débito 
automático pelo cartão bancário.

KIA
Uma tentativa com a conversação diária junto de um professor nativo de chinês e português!  

O procedimento para a solicitação do serviço de débito automático dos impostos no 

balcão da prefeitura com o cartão bancário se tornou simples. Não é necessário o 

carimbo pessoal, nem da caderneta bancária. 

●Trazer

●Bancos onde podem ser feitos a solicitação do serviço de débito automático

Cartão bancário 

Notificação para o pagamento dos impostos

Documento para confirmação da identidade da pessoa 

(carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte, etc.)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, The Juroku Bank, Japan Post Bank, 
The Aichi Bank, Mizuho Bank, The Bank of Nagoya,  The Chukyo Bank, 
Toshun Shinkin Bank, Ichii Shinkin Bank, Tono Shinkin Bank, The 
Chunichi Shinkin Bank, The Gifu Shinkin Bank, Seto Shinkin Bank

※Não é possível efetuar a solicitação pelo cartão bancário no balcão do banco.
※Dependendo do tipo de cartão bancário poderá ocorrer de não ser possível 

efetuar a solicitação.

Secretaria da Associação Internacional de Komaki (KIA), Centro Comunitário de Komaki, 4º andar  TEL0568-76-0905    mail  kia@ma.ccnw.ne.jpInscrições e contato

Secretaria da Associação Internacional de Komaki (KIA)   TEL0568-76-0905Contato

Responsável pelo Intercâmbio(Koryu-Kakari), Setor de Vida Cotidiana e Intercâmbio(Seikatsu Koryu-Ka),
Prefeitura Municipal de Komaki(Komaki Shiyakusho)  TEL:0568-76-1173 FAX:0568-72-2340　e-mail : seikatsu@city.komaki.lg.jp

Informações

Professor de Língua 
Portuguesa
Ezio Kawamura 

Do dia 20/01(sexta) a 23/03/2012(sexta), em um total de 10 aulas. Das 18h30 às 20h30.
Professor: Sr. Ezio Kawamura

Centro Comunitário de Komaki 4º andar, no Chess Room.
Pessoas com mais de 18 anos, que residem, trabalham ou estudam neste município ou que sejam sócias da KIA.

16 pessoas cada classe (por ordem de inscrição)
3000 ienes para sócios e 6000 ienes para não sócios (incluso a despesa com o material didático)

Favor fazer a inscrição diretamente na Secretaria da Associação Internacional de Komaki (KIA), entre o 
dia 15/12/2011 (quinta) ao dia 11/01/2012(quarta), trazendo juntamente a taxa do curso. Exceto das 
12h00 às 13h00, aos domingos e segundas-feiras, feriados e final e início do ano (29/12 a 03/01).

Intercâmbio internacional através da culinária da KIA
Vamos preparar o “Matsuri Zushi” de Komaki!!

Favor fazer a inscrição diretamente na Secretaria da Associação Internacional de Komaki trazendo
 a taxa de participação, entre o dia 11/01(quarta) ao dia 09/02(quinta), das 09h00 às 17h00 
(exceto aos domingos, segundas, feriados e entre as 12h00 às 13h00)

19/02/2012(domingo), das 10h00 às 13h30.
Centro Comunitário de Komaki, 3º andar, na sala de culinária
Estrangeiros que residem, trabalham, estudam em Komaki ou que sejam sócios da KIA (acima do ginasial).

300 ienes para sócios e 500 ienes para o público em geral.

24 pessoas por ordem de chegada.                          Avental e um pano de cozinha.

Local

Público-alvo

Vagas

Taxa do curso

Inscrições

Local

Data e horário

Público-alvo

Vagas

Taxa de participação

Trazer

Inscrições

Local

Data e horário

Público-AlvoCapacidade

Conferencista

Inscrições

Curso de Iniciação à 
Língua Chinesa

Curso de Iniciação à 
Língua Portuguesa

Do dia 15/01(domingo) a 25/03/2012(domingo), em um total de 10 aulas. Das 18h30 às 20h30 (exceto o dia 22/01)
Professora: Sra. Li Hong

Para uma vida harmoniosa em Komaki
Fórum sobre a Comunidade Multicultural

Primeiro Passo: interrelacionar-se com a vizinhança
Dia 24(terça) de Janeiro de 2012  Das 18h30 às 19h30 

Salão de reunião, 5º andar do prédio Sul da Prefeitura Municipal de Komaki
100 pessoas Participação livre(gratuito)

Inscrição e mais detalhes por telefone, fax ou por e-mail (até 23 de janeiro).

Professor Shigehiro Ikegami (Universidade de Arte e Cultura de Shizuoka)

（ （A partir das 18h haverá apresentação do trabalho do grupo de voluntários 
NPO Acentri por seu representante, Sr. Hiromitsu Kuwagaki

Fórum sobre a Comunidade Multicultural
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