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População atual de Komaki (01/set/2007)  
 

População １５３，０８２（＋１２２） 

Extrangeiros ９，１４６（＋６６） 

Brasil 
China 
Perú 
Filipina 
Corea 
Bolívia 

４，８８１（＋４２） 
 １，０４２（＋１７） 

８６２（＋ ０） 
 ７１８（－１） 
 ６０３（－２） 
３６８（＋０）  
Informação em português e espanhol:
 
Toshikouryu-Kakari  76-1173  
Horário de atendimento: de seg a sex. 

9:00～12:15  13:00～16:45  Novembro
D S T Q Q S S 
    １ ２ ３

４ ５ ６ ７ 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  
  

Hoken-Center   75-6471 
Horários de atendimento（sobre saúde） 
 △  9:00～12:00 
 □ 13:00～17:00 
○  8:30～12:00             Novembro 

D S T Q Q S S 
    １ ２ ３

４ ５ ６ ７ 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  



ALTERAÇÃO DA LEI DE SEGURO DE 
DESEMPREGO 
 

Alteração de classificação 
 
Para as pessoas que desligaram do 

emprego a partir de 1 de outubro de 
2007,passa a vigorar a nova lei. Foi 
abolido a divisão de seguro de desem- 
prego que eram de dois tipos (segurado 
geral e de curto prazo) que se unificou 
em um só tipo. 
※Regulamento fundamental: É 

necessário ter em últimos dois anos de 
emprego que tenha mais de 12 meses 
(pelo menos 11 dias de trabalho por 
mes). ( Salvo, aqueles que foram 
demitidos por motivo de falência da 
empresa, ter 6 meses que tenham 11 
dias de trabalho por mes no últiimo 
ano). 

 
Ao retornar ao trabalho 
 
Aumentou a taxa de benefício de 

retorno ao trabalho após a licença de 
maternidade que pode requerer depois  
de 6 meses de retorno ao trabalho.  

 De 10% para 20%. 
 

Benefício de cursos  e treinamentos 
 
Com a unificação de percentagem de 

taxa de benefícios, os segurados com 
mais de 3 anos, aumentou para 
20%(valor máximo de 100.000 yens). 
※O requerente pela primeira vez, 

tem direito com 1 ano. 
Informação: KASUGAI HELLO WORK 
(Agência Pública de Emprego) 
(☎81-5136) 
Shi Shokoka (☎76-11340) 

 
Alteração de informação sobre 

condição de empregados estrangeiros   
(desde 1 de outubro) 

 
É obrigação de todos os empregadores 

informar para a Agência Pública de 
Emprego, os dados dos empregados    
etrangeiros (nome, categoria de visto, 
período de visto),no ato de contrato ou 
quando desfaz o contrato. 

 
 
 
 
Os empregados que estão contratados 
antes do dia 1de outubro, informar até o 
dia 1 de outubro de 2008. 
※Salvo os empregados estrangeiros 

possuidores de visto permanente 
especial. 

Quando deixa de informar ou 
apresentar a informação falsa, deverá 
pagar a multa de (máximo de 
300.000yens). 
Informação: KASUGAI HELLO WORK 
Sec. Kyujin Kikakubumon(☎81-5176), 
Shi Shókoka(☎76-1134) 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE MANABI 
SOZOKAN 

 
O ITOYOKADO foi fechado, porém o 

Manabi Sozokan de 5º piso funciona 
normalmente. Todos os funcionários 
esperam a presença dos usuários. 

 
Devido a obra de reforma do prédio  

de RAPIO, deve haver congestionamento 
no estacionamento nos dias de evento. 
 
Período de obra: ～ Princípio de 
novembro 
 
Estacionamento disponível: 2º piso 
subterrâneo  
 
Entrada disponível: Entrada Higashi 
(leste) 

 
 
 
Informação: Manabi Sozokan  
(☎71-9848) 





Exame de saúde p/bebê de 4meses, Vacina BCG 6 NOV (TER) 1 a 6
Exame dentário para mães

●Horário de atendimento: 13:05hs às 13:55hs
* o atendimento depende do dia de nascimento da criança

9 (SEX) 1 a 10 de Maio de 2006
16 (SEX) 11 a 19

* o atendimento depende do dia de nascimento da criança

Consulta dentária p/criança de 2anos e 3meses

Exame de saúde p/criança de 3anos 7 NOV (QUA) 1 a 11 de Novembro de 2004

●Data: 15 deNov.(qui) das 13:15hs

[Primeira fase: Curso Gokkun]
● Data: 23 de out.(ter) das 10:00hs às 11:45hs, recepção a partir das 9:50hs
● Para as 25 mães e filhos com idade entre 4meses a 6meses
[Última fase: Curso Kamikami]
● Data:18 de Out.(qui) das 10:00hs às 11:45hs, recepção a partir das 9:50hs
● Para as 20 mães e filhos com idade acima de 9meses
● Informações e reservas: no Centro de Saúde
● Data: 2(sex), 6(ter) e20(ter) de novembro das 9:00hs às 12:00hs
             14(qua), 30(sex) denovembro(sex) das 13:00hs às 15:00hs

que não fizeram exame no ano passado. 
● Taxa: 1.200 ienes

           5/Dez.(qui) no Tobu Shimim Center 
●Idade: Moradores de Komaki, acima de 40 anos (50 pessoas)
●Taxa: 930 ienes

● 5 de Dec.(seg) das 14:00hs às 15:30hs, no Tobu Shimim Center

que não fizeram exame no ano passado. 
● Taxa: 750 ienes

Poliomielite
18/out(qui),Tobu Shimin Center
26/out(sex),Shi Kominkan
 8/nov(qui),Tobu Shimin Center

30/nov(sex),Ajioka Shimin Center

21

DATA / HORÁRIO / LOCAL  

NOV (QUA) 30a

● Informações e reservas: no Centro de Saúde até o dia 12 de novembro(ter).

31

NOV (QUI) 1 a 15

a 

13:05hs às 13:15hs para crianças nascidas nos dias 1 a 4, 11 a 14 e 21 a 24  12 a NOV14

22 NOV (QUI)

27 NOV (TER)

NOV (SEX)30

NOV
Exame de saúde p/bebê de 1ano e 6meses
●Horário de atendimento: 13:05hs às 14:15hs

23 a 31
2214 a de Julho de 2007

20●Horário de atendimento:

31a20

(QUA)

16

●Horário de atendimento:

9:30hs às 9:40hs para crianças nascidas nos dias 6 a 10 e 21 a 25

1

de Agosto de 2005

de Maio de 2006
de Maio de 2006

de Julho de 2007

de Agosto de 2005

a 13 NOV (TER) 7

14:05hs às 14:15hs para crianças nascidas nos dias 8 a 10, 18 a 20 e 28 a 31

de Julho de 2007

DATA DATA DE NASCIMENTO

de Julho de 200713

20 NOV (TER)

2813:35hs às 13:45hs para crianças nascidas nos dias 5 a 7, 15 a 17 e 25 a 27

MÃE E FILHOS

(É necessário fazer a reserva)

(É necessário fazer a reserva)

para grávidas

 do bebê

sobre
alimentação

Curso gratuito  

9:00hs às 9:10hs para crianças nascidas nos dias 1 a 5 e 16 a 20  

10:00hs às 10:10hs para crianças nascidas nos dias 11 a 15 e 26 a 31 

※A partir do ano 2007, o exame será realizado
1 vez a cada 2 anos conforme o ano par ou ímpar

(ano japonês) de seu nascimento.
Pedimos a compreensão e colaboração de todos.

Prevenção de câncer na mama

aos que completaram 40 anos no ano 2007 e aos que nasceram no ano par 

deNovembro de 2004

de Novembro de 2004

a amamentação

(É necessário fazer a reserva)

Consulta gratuita sobre 

29/nov(quin), Shi KominKan

● 21 de nov(qua) das 09:20hs às 15:30hs, no Hoken Center (110pessoas)

● Idade: Moradoras de Komaki, acima de 40 anos que nasceram no ano impar,

DATA / LOCAL

●As crianças nascidas entre 19/4/2000 a30/6/2007, que não receberam as 2
doses (As crianças que receberam o aviso do exame de 4meses deverão
primeiramente tomar a vacina BCG) ●Trazer a Caderneta de Saúde da
Mãe e Filho(Boshi Techo) e o formulário de diagnóstico de poliomielite.
※No dia,caso esteja com diarreia ou afta outra lesão bucal, não poderão
ser vacinadas. ※Caso esteja indo ao hospital atualmente ou esteja tomando
algum medicamento, consultar antecipadamente o médico responsável.

HORÁRIO DE RECEPÇÃO: Das 14:00hs às 15:00hs

Prevenção de câncer no útero
(exame papanicolau)

Prevenção de câncer no
estômago
(Raio X)

● Inscrição por tel. no Centro de Saúde. a partir de 15/Out.

※A partir do ano 2007, o exame será realizado
1 vez a cada 2 anos conforme o ano par ou ímpar

(ano japonês)de seu nascimento.
Pedimos a compreensão e colaboração de todos.

● 28 de out(dom) Escola Mitubuchi

Consulta dentária gratuita 

21/out(quar), Kitasato Shimin Center

● Inscrição por tel. no Centro de Saúde.a partir de 15/10
●12 de Nov.(seg) das 14:00hs às 15:30hs, no Centro de Saúde(100pessoas)

● Inscrição por tel. no Centro de Saúde. Exame do dia 21/nov(qua), a partir de 15/out.(seg)
● Data: 15/Nov.(qui),13/Dez no Hoken Center 09:00hs às 11:00hs

● Idade: Moradoras de Komaki, acima de 20 anos que nasceram no ano impar,
aos que completaram 20 anos no ano 2007 e aos que nasceram no ano par

MÃE E FILHOS

EXAMES

VACINA


