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Banir,  podar 

15/12  CHRISTMAS 
PARTY do KIA - 18h as 
20h.  Komatsu  Shimin 
Center,  1o  andar. 
Ingressos:  Adultos  1,200 
Yen (sócios 1,000 Yen ); 
Criancas  500  Yen.  Mais 
info  na  pg.  2  deste 
informativo. 

5 traços  

市役所市役所市役所市役所とととと国際交流協会国際交流協会国際交流協会国際交流協会のののの年末年始休年末年始休年末年始休年末年始休みのおみのおみのおみのお知知知知らせらせらせらせ    

Calendário de Recesso de Final de AnoCalendário de Recesso de Final de AnoCalendário de Recesso de Final de AnoCalendário de Recesso de Final de Ano    

    

Publicamos abaixo o Calendário de Recesso de Final de Ano da Prefeitura 

de Komatsu e da Associação Internacional de Komatsu (KIA). 

 

 Período de Recesso da Prefeitura: Período de Recesso da Prefeitura: Período de Recesso da Prefeitura: Período de Recesso da Prefeitura: 29/12/2012 a 3/1/2013. Retorno 

no dia 4/1/2013 às 8:30. 

 Período de Recesso da Associação KIA: Período de Recesso da Associação KIA: Período de Recesso da Associação KIA: Período de Recesso da Associação KIA: 27/12/2012 a 6/1/2013. 

Retorno no dia 7/1/2013. 

 

 Período  sem  intérprete  na  PrefeituraPeríodo  sem  intérprete  na  PrefeituraPeríodo  sem  intérprete  na  PrefeituraPeríodo  sem  intérprete  na  Prefeitura:  :  :  :  25/12/2012  a  3/1/2013. 

Retorno no dia 4/1/2013 

 Período sem intérprete na Associação KIAPeríodo sem intérprete na Associação KIAPeríodo sem intérprete na Associação KIAPeríodo sem intérprete na Associação KIA:  15/12/2012 a 17/1/2013. 

Retorno no dia 18/1/2013.  

24 12  

28/12– Último dia útil da 
Prefeitura.  Aberta  das 
8:30 às 18:30. 

Entre  25/12  e  28/12  não  haverá 

serviço de intérprete na prefeitura 

Entre  27/12  e  7/1/2013 
recesso da Associação KIA 

4/1/2013—Prefeitura reabre às 
8:30. A partir desta data retorna 
também o Serviço de Intérprete 

18/1—Retorna o Serviço 
de Intérprete pelo KIA 

Entre 15/12 e 18/1 não haverá serviço 
de intérprete na Associação KIA 

7/1—KIA 
reabre 
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Aviso: A homepage da Prefeitura em Português está mudando. Visite e dê sua opinião. www.city.komatsu.lg.jp 

ATM.ATM.ATM.ATM.、、、、金融機関金融機関金融機関金融機関のののの年末年始休年末年始休年末年始休年末年始休みをみをみをみを忘忘忘忘れないようにれないようにれないようにれないように    
Funcionamento dos Caixas eletrônicos no Final do AnoFuncionamento dos Caixas eletrônicos no Final do AnoFuncionamento dos Caixas eletrônicos no Final do AnoFuncionamento dos Caixas eletrônicos no Final do Ano    

  E総  相inal  生e  an羅,  instituições  獄ancárias, 
c羅rrei羅s, caixas eletrônicas e 羅utr羅s serviç羅s 
相ica総 suspens羅s n羅r総al総ente até 羅 terceir羅 生ia 
útil 生羅 an羅 seguinte. 
  As caixas eletrônicas 生羅s c羅rrei羅s 相icarã羅 c羅総   As caixas eletrônicas 生羅s c羅rrei羅s 相icarã羅 c羅総   As caixas eletrônicas 生羅s c羅rrei羅s 相icarã羅 c羅総   As caixas eletrônicas 生羅s c羅rrei羅s 相icarã羅 c羅総 
seus serviç羅s suspens羅s 生e seus serviç羅s suspens羅s 生e seus serviç羅s suspens羅s 生e seus serviç羅s suspens羅s 生e 1ル01 a 3ル01. 1ル01 a 3ル01. 1ル01 a 3ル01. 1ル01 a 3ル01.     
  Nã羅 esqueça総 生e se preparar para 羅 recess羅. 
  Entretant羅, ne総 t羅生as as instituições 獄ancárias 
c羅総eça総 e ter総ina総 seu recess羅 n羅s 総es総羅s 
生ias. É necessári羅 c羅n相ir総açã羅 n羅 we獄site 羅u 
através 生羅 tele相羅ne 生as agências.  
   Envi羅s 生e c羅rresp羅n生ências ta総獄é総 相icarã羅 
suspensas  e総  生evi生羅s  生ias.  C羅n相ir総e総 
previa総ente 羅 calen生ári羅 生e ca生a e総presa. 

KIAKIAKIAKIA ::::KIAKIAKIAKIA 2012201220122012    
Comunicado da Associação KIA: FESTA DE NATAL 2012Comunicado da Associação KIA: FESTA DE NATAL 2012Comunicado da Associação KIA: FESTA DE NATAL 2012Comunicado da Associação KIA: FESTA DE NATAL 2012    

 

 DiaDiaDiaDia: : : : 2012ル12ル15 2012ル12ル15 2012ル12ル15 2012ル12ル15 ((((sa獄sa獄sa獄sa獄※※※※        
    Recepçã羅: Recepçã羅: Recepçã羅: Recepçã羅: 18:00   
 Iníci羅: Iníci羅: Iníci羅: Iníci羅: 18:30 
 L羅cal: L羅cal: L羅cal: L羅cal: Shi総in Center  
            K羅総atsu★shi, 律羅shi総a★総achi   
 Entra生a:  Entra生a:  Entra生a:  Entra生a:  A生ult羅  1,200  Yen  (Ass羅cia生羅s  1,000  Yen※, 
Estu生antes até 羅 c羅legial 500 Yen 

Re相eiçã羅 já incluí生a n羅 val羅r 生a entra生a  
 律 que tra談er (羅pci羅nal※: 律 que tra談er (羅pci羅nal※: 律 que tra談er (羅pci羅nal※: 律 que tra談er (羅pci羅nal※: Presente n羅 val羅r 総áxi総羅 生e 
500 Yen, para participar 生a tr羅ca 生e presentes entre  
t羅生羅s 羅s participantes. 

A Ass羅ciaçã羅 Internaci羅nal 生e K羅総atsu (KIA※ reali談a n羅 
próxi総羅 生ia 15 生e 生e談e総獄r羅 a 地esta Natalina 2012. N羅 
an羅 passa生羅, 羅 event羅 c羅nt羅u c羅総 participaçã羅 生e 総ais 
生e  200  c羅nvi生a生羅s.  C羅総  espírit羅  natalin羅 rar羅  n羅 
Japã羅 a 相esta encant羅u a t羅生羅s. Traga sua 相a総ília e 
a総ig羅s para cele獄rar総羅s junt羅s 総ais u総 Natal! 

Mais informações no KIA, 
Tel (0761) 21-2226 ou 

090-2831-5870 

Boas Festas!!! 
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foi publicado…foi publicado…foi publicado…foi publicado…    

不活化ポリオ・4種混合ワクチン接種

のお知らせ 

Aviso sobre a Pólio Inativada  

 
Interessa生羅s que já  t羅総ara総 a  生羅se 生a  vacina 
Tríplice  Bacteriana  DPT  総as  que  g羅staria総  生e 
rece獄er a生ici羅nal総ente a aplicaçã羅 生a vacina Póli羅 
Inativa生a,  相av羅r  entrare総  e総  c羅ntat羅  c羅総  羅 
Suk羅yaka Center. (Crianças que ain生a nã羅 t羅総ara総 
nenhu総a 生as 生uas vacinas ta総獄é総 p羅生erã羅 rece獄er 
as 生uas 生羅ses a羅 総es総羅 te総p羅※ 
C羅ntat羅: Suk羅yaka Center Tel 0761★21★8118 
E総ail:  suk羅yaka@city.k羅総atsu.lg.jp 

黒澤明監督作品上映会 

Festival de Filmes do maior cineasta 

japonês, AKIRA KUROSAWA 

Akira  Kur羅sawa  相羅i  u総  生羅s  cineastas  総ais 
i総p羅rtantes 生羅 Japã羅, e seus 相il総es in相luencia総 
u総a gran生e geraçã羅 生e 生iret羅res 生羅 総un生羅 t羅生羅. 
C羅総 u総a carreira 生e cinquenta an羅s, Kur羅sawa 

生irigiu  30  相il総es.  É  a総pla総ente  c羅nsi生era生羅 
c羅総羅  u総  生羅s  cineastas  総ais  i総p羅rtantes  e 
in相luentes  生a  história  生羅  cine総a. 
 
Ag羅ra,  algu総as  生e  suas  総ais  相a総羅sas  e 
clássicas  pr羅生uções  serã羅  exi獄i生as  n羅  天all 

Gran生e 生羅 Teatr羅 日rara, e総 K羅総atsu, p羅r 2 生ias. 
日総a  羅p羅rtuni生a生e  para  c羅nhecer  a  cultura, 
língua e literatura jap羅nesa!  

Quan生羅: 5ル1 e 6ル1ル2013 (sá獄 e 生羅総※Quan生羅: 5ル1 e 6ル1ル2013 (sá獄 e 生羅総※Quan生羅: 5ル1 e 6ル1ル2013 (sá獄 e 生羅総※Quan生羅: 5ル1 e 6ル1ル2013 (sá獄 e 生羅総※    
               Sessões 生e 10:30 e 14:00               Sessões 生e 10:30 e 14:00               Sessões 生e 10:30 e 14:00               Sessões 生e 10:30 e 14:00    
律n生e: Teatr羅 日rara, 天all Gran生e   (1羅 an生ar※律n生e: Teatr羅 日rara, 天all Gran生e   (1羅 an生ar※律n生e: Teatr羅 日rara, 天all Gran生e   (1羅 an生ar※律n生e: Teatr羅 日rara, 天all Gran生e   (1羅 an生ar※    
    

地il総es:  
 (Y羅i D羅re Tenshi※......5ル1....10:30 

 (Rash羅u総羅n※ .5ル1 .14:00 
 (Ikiru※...................................6ル1.....10:30 

 (Tenk羅ku t羅 Jig羅ku※.....6ル1......14:00 

Ingress羅s: 500 Yenル相il総e 
Mais In相羅: Teatr羅 日rara ★ Tel 0761★20★5501.    

冬の感染症にご注意を 

Prevenção contra as doenças contagiosas 

mais comuns no inverno 

V羅ce ja 羅uviu 相alar使  
C羅nheca 羅 sint羅総a 生e ca生a u総a e 
cas羅 suspeite 生e algu総 生esses, visite 
seu  総é生ic羅. 

Gastr羅enterite (kansensei ich羅uen※★ in相la総açã羅 生羅 
estô総ag羅 e 生羅 intestin羅. Sint羅総as: náuseas, 生羅res 
a獄生羅総inais,  相e獄re  獄aixa  persistin生羅  p羅r  2  生ias 
apr羅xi総a生a総ente. C羅総羅 geral総ente é a causa生a 
p羅r  t羅xinas  獄acterianas  que  c羅nta総ina総  羅s 
ali総ent羅s  (Int羅xicaçã羅  ali総entar※,  羅  総ét羅生羅  生e 
prevençã羅 総ais e相ica談 é a higiene na c羅談inha e 
li総pe談a e c羅談inh羅 生羅s ali総ent羅s. 
  

In相luen談a ★ Sint羅総as: 地e獄re alta repentina, 生羅r 生e 
ca獄eça, 生羅res articulares, c羅rp羅 生羅l羅ri生羅. 律 c羅rp羅 só 
terá i総uni生a生e 生ep羅is 2 se総anas t羅総a生a a vacina 
preventiva. 律 perí羅生羅 生e vacinaçã羅 vai até 羅 相inal 生e 
De談e総獄r羅. Que総 ain生a nã羅 t羅総羅u a 生羅se c羅ntra 羅 
vírus 生a In相luen談a ain生a te総 te総p羅 生e t羅総ar. 
 

Virus RS (RS uirusu, Respirat羅ry Syncytial Virus※ ★ 
Sint羅総as: C羅risa, t羅sse, 相e獄re alta. É 羅 vírus atinge 
羅s 獄rônqui羅s pul総羅nares causan生羅 獄r羅nquite. É 
necessária atençã羅 生羅獄ra生a principal総ente e総 
crianças e総 相ase 生e a総a総entaçã羅. 
 
Mais in相羅: Divisã羅 生e saú生e (214★8161※ 
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Consultas JurConsultas JurConsultas JurConsultas Jurídicas gratuitasídicas gratuitasídicas gratuitasídicas gratuitas    

Data e ①①①①Procedimentos administrativos   

horário 
Toda primeira Quinta-feira  (se cair em feriado a consulta passa para a 

próxima semana)  13:00 as 14:00  

  ②②②②Consulta Jurídica     

  Toda terceira quinta-feira   13:00 as 14:00   

Local Fundação de Intercâmbio Internacional de Ishikawa 

  (RIFARE 3o andar, Hon-machi 1-5-3, Kanazawa) 

Consultor ①①①①Procedimentos administrativos   

  Notário (Associação Ishikawa Gyosei Shoshi   

  ②②②②Consulta Jurídica     

  Advogado (Associação dos Advogados de Kanazawa) 

Importante cada pessoa tem direito a 30 minutos de consulta. Necessário 

  

agendamento prévio. Precisando de intérprete, favor solicitar no ato do 

agendamento. 

Próximas consultas no IFIE (Fundação de Intercâmbio Internacional  de 
Ishikawa, Kanazawa), mediante agendamento pelo telefone: 076-
262-5932 ou e-mail: lucas@ifie.or.jp (Lucas Sabino) 

Consulta com o Notário:   1 de Dezembro (qui) 
Consulta com o Advogado: 13 de Dezembro (qui) 

Prefeitura de Komatsu 

小松市   
 

Escreva para nós, mande suas               
 dúvidas, opiniões, sugestões. 
 

 Edição: Raffaele Jaffar 
 Divisão de Intercâmbio e Aeroporto 
Tel: 0761-24-8039 
Email:                            
komatsucir@city.komatsu.lg.jp 
Receba o Ola Komatsu por email, 
INSCREVA-SE pelo e-mail acima! 

Informativos  

Plantões de Emergência 
（（（（休日休日休日休日・・・・夜間医療情報夜間医療情報夜間医療情報夜間医療情報））））    

◎◎◎◎Minami Kaga Kyubyo Center 

(Torre sul do Hospital Municipal). 

【Pediatria e Clínica Geral】  

Tel. 0761-23-0099 

Segunda a Sábado: 19:00 às 22:30.  

Domingos e feriados : 

      9:00 às 12:00  e 13:00 às 22:30. 

◎◎◎◎Plantões de Dentista (Feriados)  

(9:00 às 12:00) 

Consulte os periódicos e jornais do dia ou 

telefone para 0761-21-9191号 ou a home 

page http://www.minamikaga.or.jp 

 

KOMATSU-SHI 

População atual 

人人人人のうごきのうごきのうごきのうごき 

De 1/11/2012 até agora 
População total.....109,462 (+1) 
Homens ...................53,148 (-15) 
Mulheres.................56,314 (+16) 
Famílias...................40,254 (+32)  
        

 ( ) em comparação ao mês anterior 
*A partir de Setembro 2012, os estrangeiros passaram a fazer parte das 
estatísticas da população, por conta da mudança na Lei  do Livro Básico 

de Residência (com o novo Atestado  de residência).  Causando  o 
aumento brusco de residentes. Mais informações, contacte a Prefeitura. 

 
Serviço de Intérprete na Prefeitura. 
Segundas-Quartas-Sextas 

09:00 às 12:00 
Agendamento:  

por tel (0761-24-8039) ou e-mail: 
(komatsucir@city.komatsu.lg.jp).  

***ATENÇÃO*** 
A intérprete não estará disponível nos 
seguintes dias:  
23/12 (sex,feriado) , 25/12 (seg) a 3/1(ter) 

Endereço do IFIE: Ishikawa-ken, Kanazawa-shi, Hon-machi1-5-3, Edifício Rifare, 3o andar  

 
Mês 

Kokuhozei 
Imposto 
Nacional 

Shi, Kenshizei 
Imposto 
Municipal 

Kotei-Tokei Zei 
Imposto sobre 
Patrimonio fixo 

Keijidousha 
Zei 
IPVA 

automoveis 

Kaigo Hoken 
Taxa de En-
fermagem a 
longo prazo 

Chouju Hoken 
Seguro de 
Assistência ao 
Idoso 

Gesui Futan 
kin Manuten-
ção de Es-
goto 

Jouge  suidou 
ryoukin  Uti-
lização  de    
Água  e  Es-
goto    

4     ○ ○   

5   ○ ○ ○ ○  ○ 

6  ○   ○ ○ ○  

7 ○  ○  ○ ○  ○ 

8 ○ ○   ○ ○ ○  

9 ○    ○ ○  ○ 

10 ○ ○   ○ ○ ○  

11 ○    ○ ○  ○ 

12 ●  ●  ● ●   

1 ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

2 ○  ○  ○ ○   

3 ○    ○ ○  ○ 

Calendário de pgto. Impostos - ano fiscal 2012 

Data de Vencimento 25/12/2012 (sex) 

Você sabia?Você sabia?Você sabia?Você sabia?    .  .  .  .  Kutaniyaki. A cultura 
tradicional de fazer cerâmicas japonesas, hoje em dia conhecidas e 
apreciadas  pelo  mundo  inteiro  começaram,  na  verdade,  a  ser 
produzida especificamente na Região Minami kaga (atualmente, 
regiões das cidades de Komatsu e Nomi). 

  

Orientação Jurídica no Consulado Geral do Brasil em Nagoya: 
O Consulado Geral do Brasil em Nagóia realiza consultas jurídicas gratuitas. 
Próxima consulta será no dia 18/12 (ter). Atendimento é feito por ordem de 
chegada para todos os que comparecerem dentro do horário (das 9:30 as 
13:00, Dr. Etsuo Ishikawa).  
Endereço: Aichi-ken, Nagoya-shi,  Naka-ku, Marunouchi 1-10-29,  Shirakawa, 
Daihachi  Bldg  2f   Telefone:  052-222-1107/1108  ou  052-222-1077/1078   
Email: consulado@consuladonagoya.org  

Telefones Úteis e 
Horários  

de Atendimento 
 

 
Prefeitura Komatsu 
0761-24-8039 
Twitter 
@komatsu_city 
 
Consulado do Brasil 
em Nagoya 
052-222-1107 / 1108 
052-222-1077 / 1078 
 
Embaixada do Brasil 
em Tokyo 
03-3404-5211 
www.brasemb.or.jp 
Twitter @cgtoquio  
 
IFIE Kanazawa 
076-262-5932 
www.ifie.or.jp  
 
Komatsu 
International 
Association (KIA) 
0761-21-2226 ou 
090-2831-5870 
www.39kia.com/ 
 
Hospital  Municipal 
Komatsu 
0761-22-7111 
 
Emergência  Minami 
Kaga  Kyuubyo 
Center 
0761-23-0099 
www.minamikaga.or.
jp/er_site/index.html 
 
Sukoyaka Center 
0761-21-8118  

 
Locais  de  Refúgio 
em Komatsu  
A lista do número de telefone 
de cada regiao está no Hazard 
Map  da  Cidade.  Onde 
receber— solicite na prefeitura. 

 
Plantões de Dentista 
0761-21-9191 
 
Policia  de  Ishikawa 
(somente 
emergências) 110 
 
Policia de Komatsu 
0761-22-5231 
 
Bombeiros 119  
 
Bika  Center  (lixo  de 
grande porte)  
0761-41-1600 
 
Disque-Saúde (Port) 
Free dial 0120-05-0062 

Cel. 080-4083-1096 


