
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 1º de junho(sab), foi realizado o evento de

Aratame 

Shiryookan(Museu de documentos

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

estavam estusiasmados e com olhares brilhantes por 

Informativo da Prefeitura de 

 

Treinamento contra Calamidades 

 

Na sua casa e nas proximidades têm progredidas as medidas 

de prevenção contra calamidades?

Não sabemos quando poderá ocorrer um terremoto. Por isso, 

devemos tomar medidas de precaução contra 

diariamente. É importante formar uma região onde cada família 

esteja forte e preparada para enfrentar um desastre.

Neste ano também, no dia 

treinamento

Quando participamos do

treinamento fica

conhecendo 

 para a p

E será uma chance para a família 

pensar quais as melhores medidas 

de prevenção contra desastres.

 

▶ Publicação
▶ Edição

▶ Website
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

▶ telefone direto c/intéprete
 053

                            

o dia 1º de junho(sab), foi realizado o evento de

me no Nagaya」

kan(Museu de documentos

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

estavam estusiasmados e com olhares brilhantes por 

Informativo da Prefeitura de 

1º de Setembro (
Treinamento contra Calamidades 

(Terremoto,etc)
９月

がつ

Na sua casa e nas proximidades têm progredidas as medidas 

de prevenção contra calamidades?

Não sabemos quando poderá ocorrer um terremoto. Por isso, 

devemos tomar medidas de precaução contra 

diariamente. É importante formar uma região onde cada família 

esteja forte e preparada para enfrentar um desastre.

Neste ano também, no dia 

treinamento contra terremotos 

Quando participamos do

treinamento ficamos 

conhecendo os preparativos

para a prevenção de cada região.

E será uma chance para a família 

pensar quais as melhores medidas 

de prevenção contra desastres.

Publicação ：Prefeitura de Kosai
Edição ：Setor de Atendimento ao Cidadão

(Shimin
☎  053-576
Fax 053-576

Website ： 
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
telefone direto c/intéprete
053-576-2211  

(segunda à sexta)

                            

Passando de uma era para outra

o dia 1º de junho(sab), foi realizado o evento de

」. Os participantes visitaram o 

kan(Museu de documentos 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

estavam estusiasmados e com olhares brilhantes por 

Informativo da Prefeitura de 

1º de Setembro (
Treinamento contra Calamidades 

(Terremoto,etc)
月
がつ

１日
にち

(日
にち

)は防災
ぼうさい

Na sua casa e nas proximidades têm progredidas as medidas 

de prevenção contra calamidades?

Não sabemos quando poderá ocorrer um terremoto. Por isso, 

devemos tomar medidas de precaução contra 

diariamente. É importante formar uma região onde cada família 

esteja forte e preparada para enfrentar um desastre.

Neste ano também, no dia 1º de setembro,

contra terremotos na cidade.

Quando participamos do 

mos conhecendo 

os preparativos 

de cada região.

E será uma chance para a família 

pensar quais as melhores medidas 

de prevenção contra desastres. 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

(Shimin-ka) 
576-1213  
576-4880 
 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
telefone direto c/intéprete ：

  9:00 às 16: 30
(segunda à sexta)

                            

Passando de uma era para outra

o dia 1º de junho(sab), foi realizado o evento de

Os participantes visitaram o 

 históricos), e o prédio do 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

estavam estusiasmados e com olhares brilhantes por 

Informativo da Prefeitura de 

1º de Setembro ( dom
Treinamento contra Calamidades 

(Terremoto,etc)
防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の日
ひ

です

Na sua casa e nas proximidades têm progredidas as medidas 

de prevenção contra calamidades? 

Não sabemos quando poderá ocorrer um terremoto. Por isso, 

devemos tomar medidas de precaução contra 

diariamente. É importante formar uma região onde cada família 

esteja forte e preparada para enfrentar um desastre.

de setembro,  haverá o 

a cidade. 

 

de cada região. 

E será uma chance para a família  

pensar quais as melhores medidas  

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 
： 
30  

(segunda à sexta)  

                            

Passando de uma era para outra

o dia 1º de junho(sab), foi realizado o evento de「Visita ao local de restauração das contruções históricas de 

Os participantes visitaram o Tosenba(onde param os barcos), Menbajo(

históricos), e o prédio do Onna

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

estavam estusiasmados e com olhares brilhantes por conhecerem 

Informativo da Prefeitura de  

dom )  
Treinamento contra Calamidades 

(Terremoto,etc)  
です 

Na sua casa e nas proximidades têm progredidas as medidas 

Não sabemos quando poderá ocorrer um terremoto. Por isso, 

devemos tomar medidas de precaução contra desastres, 

diariamente. É importante formar uma região onde cada família 

esteja forte e preparada para enfrentar um desastre. 

haverá o 

 

Setor de Atendimento ao Cidadão   

1 

                             

 

Passando de uma era para outra
 

Visita ao local de restauração das contruções históricas de 

Tosenba(onde param os barcos), Menbajo(

Onna Aratame 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

conhecerem as técnicas tradicionais e

▼quando:

※Será anunciado e tocado o alarme

prefeitura.(Será um treinamento, supondo

ocorrido um terremoto e Tsunami).

 

＜Já preparou os estoques e suprimentos de emergência ?

Quanto maior

se preparar para a auto

Para poder sobreviver após o desastre, é preciso deixar no 

estoque, comidas e água para pelo menos 

cada pessoa.

Mas, não pen

tudo bem. Se vai alterando o seu estilo de vida, das pessoas e o 

ambiente à sua volta, os materiais necessários vão mudando 

também. Então, procure sempre estar revisando e trocando o que 

for necessário periodicam

▼Informações:

Setor 

(Kiki Kanri

☎

Fax

Treinamento contra Calamidades 

Na sua casa e nas proximidades têm progredidas as medidas 

Não sabemos quando poderá ocorrer um terremoto. Por isso, 

diariamente. É importante formar uma região onde cada família 

 

Passando de uma era para outra

Visita ao local de restauração das contruções históricas de 

Tosenba(onde param os barcos), Menbajo(

me no Nagaya que está em restauração. Também, puderam 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

técnicas tradicionais e

quando:   1° de setembro (dom

Será anunciado e tocado o alarme

prefeitura.(Será um treinamento, supondo

ocorrido um terremoto e Tsunami).

Já preparou os estoques e suprimentos de emergência ?

Quanto maior a escala do desastre, maior será a importância de 

se preparar para a auto

Para poder sobreviver após o desastre, é preciso deixar no 

estoque, comidas e água para pelo menos 

cada pessoa.   

Mas, não pense que deixou preparado uma vez, então está 

tudo bem. Se vai alterando o seu estilo de vida, das pessoas e o 

ambiente à sua volta, os materiais necessários vão mudando 

também. Então, procure sempre estar revisando e trocando o que 

for necessário periodicam

▼Informações:   

Setor Gestão de Crises

Kiki Kanri-ka)  

☎ 053-576-453

Fax. 053-576-2315

Passando de uma era para outra  (悠 久
ゆうきゅう

の時
とき

を

Visita ao local de restauração das contruções históricas de 

Tosenba(onde param os barcos), Menbajo(antigo posto de vigilância), 

que está em restauração. Também, puderam 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

técnicas tradicionais e históricas. 

1° de setembro (dom

Será anunciado e tocado o alarme

prefeitura.(Será um treinamento, supondo

ocorrido um terremoto e Tsunami).

Já preparou os estoques e suprimentos de emergência ?

a escala do desastre, maior será a importância de 

se preparar para a auto-proteção (proteger a sua própria vida). 

Para poder sobreviver após o desastre, é preciso deixar no 

estoque, comidas e água para pelo menos 

se que deixou preparado uma vez, então está 

tudo bem. Se vai alterando o seu estilo de vida, das pessoas e o 

ambiente à sua volta, os materiais necessários vão mudando 

também. Então, procure sempre estar revisando e trocando o que 

for necessário periodicamente. 

 

o de Crises 

 

4538   

2315 

を経て
た て

) 

Visita ao local de restauração das contruções históricas de Arai Sekisho Onna

posto de vigilância), 

que está em restauração. Também, puderam 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

históricas.  

1° de setembro (dom ) de manhã

Será anunciado e tocado o alarme pelo autofalante da 

prefeitura.(Será um treinamento, supondo

ocorrido um terremoto e Tsunami).  

Já preparou os estoques e suprimentos de emergência ?

a escala do desastre, maior será a importância de 

proteção (proteger a sua própria vida). 

Para poder sobreviver após o desastre, é preciso deixar no 

estoque, comidas e água para pelo menos 

se que deixou preparado uma vez, então está 

tudo bem. Se vai alterando o seu estilo de vida, das pessoas e o 

ambiente à sua volta, os materiais necessários vão mudando 

também. Então, procure sempre estar revisando e trocando o que 

 

 

Arai Sekisho Onna

posto de vigilância), 

que está em restauração. Também, puderam 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes

) de manhã  

pelo autofalante da 

prefeitura.(Será um treinamento, supondo-se que tenha 

Já preparou os estoques e suprimentos de emergência ?

a escala do desastre, maior será a importância de 

proteção (proteger a sua própria vida). 

Para poder sobreviver após o desastre, é preciso deixar no 

estoque, comidas e água para pelo menos uma semana para 

se que deixou preparado uma vez, então está 

tudo bem. Se vai alterando o seu estilo de vida, das pessoas e o 

ambiente à sua volta, os materiais necessários vão mudando 

também. Então, procure sempre estar revisando e trocando o que 

Arai Sekisho Onna 

que está em restauração. Também, puderam 

experimentar um pouco da restauração, e gravaram seus nomes de lembrança na tábua que será usada no telhado. Os participantes 

pelo autofalante da 

que tenha 

Já preparou os estoques e suprimentos de emergência ?＞ 

a escala do desastre, maior será a importância de 

proteção (proteger a sua própria vida). 

Para poder sobreviver após o desastre, é preciso deixar no 

uma semana para 

se que deixou preparado uma vez, então está 

tudo bem. Se vai alterando o seu estilo de vida, das pessoas e o 

ambiente à sua volta, os materiais necessários vão mudando 

também. Então, procure sempre estar revisando e trocando o que 

 

 



 

 

 

26º Festival Kosai Oidensai 

 

▼quando:
▼local:

 
 

◆ Diversão para os visitantes

Serão abertas 

frente à estação de Washizu.

▼horário:  

▼local: 

 

◆Barracas

Poderão

▼horário:  

▼local: 

(frente à estação de Washizu)

 

◆Desfile de dança dos moradores 

Dança conforme as músicas tradicionais da cidade 

「Kosai Oiden

▼horário:  

▼local: 

(Rodovia 301 e ruas vizinhas)

 

 ◆Apresentações

Apresentação de música e dança

▼horário: 

▼local: 

Himawari Hiroba 

em frente à estação

 

◆Fogos de Artifício (Kosai Kojo Hanabi Taikai)

Lançamentos de fogos de artifício no Lago Hamanako.

▼horário:  

▼local: 

 ※Haverá mesmo com chuva fraca. 

No caso de alertas ligados ao tempo, ventos

Oidensai será cancelado e o

Hanabi será adiado para

 o dia 

※O estacionamento será no 

campo

 primária e

Washizu.

※Serão interditadas 

algumas

do evento conforme o mapa.

26º Festival Kosai Oidensai 
〔第

だい

quando:   24 de agosto 
local:  Himawari Hiroba

 (em frente à estação de Washizu e proximidades.

Diversão para os visitantes

Serão abertas lojinhas

frente à estação de Washizu.

horário:  13:30 às 17:00  

local: frente à estação de Washizu

Barracas  de doces e salgados

Poderão desfrutar de diversas barracas.

horário:  14:00 às 20:30

local: Praça Himawari Hiroba

(frente à estação de Washizu)

Desfile de dança dos moradores 

Dança conforme as músicas tradicionais da cidade 

Kosai Oiden」「Arai Ondo

horário:  18:00 às 19:30

local: nas ruas em frente à estação

(Rodovia 301 e ruas vizinhas)

Apresentações

Apresentação de música e dança

horário: 14:00 às 18

local: no palco do 

Himawari Hiroba  

em frente à estação

Fogos de Artifício (Kosai Kojo Hanabi Taikai)

Lançamentos de fogos de artifício no Lago Hamanako.

horário:  19:30 às 20:15

local: atrás da estação de Washizu

averá mesmo com chuva fraca. 

No caso de alertas ligados ao tempo, ventos

Oidensai será cancelado e o

Hanabi será adiado para

 25(dom).  

O estacionamento será no 

campo esportivo da escola

primária e ginasial de 

Washizu. 

erão interditadas 

algumas ruas dos arredores

do evento conforme o mapa.

 

26º Festival Kosai Oidensai 
第
だい

26回
かい

 湖西
こ さ い

24 de agosto (sáb)
Himawari Hiroba 

(em frente à estação de Washizu e proximidades.

Diversão para os visitantes

lojinhas e atrações divertidas para todos, em 

frente à estação de Washizu. 

0 às 17:00   

frente à estação de Washizu

de doces e salgados

desfrutar de diversas barracas.

14:00 às 20:30 

Praça Himawari Hiroba  

(frente à estação de Washizu) 

Desfile de dança dos moradores 

Dança conforme as músicas tradicionais da cidade 

Arai Ondo」「Sakichi 

18:00 às 19:30 

nas ruas em frente à estação

(Rodovia 301 e ruas vizinhas) 

Apresentações   

Apresentação de música e dança 

14:00 às 18:00   

no palco do  

 

em frente à estação de Washizu

Fogos de Artifício (Kosai Kojo Hanabi Taikai)

Lançamentos de fogos de artifício no Lago Hamanako.

19:30 às 20:15 

atrás da estação de Washizu

averá mesmo com chuva fraca. 

No caso de alertas ligados ao tempo, ventos

Oidensai será cancelado e o 

Hanabi será adiado para 

O estacionamento será no  

da escola 

ginasial de  

erão interditadas  

arredores 

do evento conforme o mapa. 

  

26º Festival Kosai Oidensai 
湖西
こ さ い

おいでん祭
さい

〕

(sáb)  13:30 à

(em frente à estação de Washizu e proximidades.

Diversão para os visitantes (Shimin Ibento)

e atrações divertidas para todos, em 

frente à estação de Washizu 

de doces e salgados   

desfrutar de diversas barracas. 

 

Desfile de dança dos moradores   

Dança conforme as músicas tradicionais da cidade 

Sakichi no Furusato Ondo

nas ruas em frente à estação de Washizu        

 

de Washizu 

Fogos de Artifício (Kosai Kojo Hanabi Taikai)

Lançamentos de fogos de artifício no Lago Hamanako.

atrás da estação de Washizu 

averá mesmo com chuva fraca.  

No caso de alertas ligados ao tempo, ventos e chuvas

26º Festival Kosai Oidensai 
〕 

às 20:30 

(em frente à estação de Washizu e proximidades.

Shimin Ibento)  

e atrações divertidas para todos, em 

 

Dança conforme as músicas tradicionais da cidade 「Kosai Ondo

no Furusato Ondo」

de Washizu         

Fogos de Artifício (Kosai Kojo Hanabi Taikai)   

Lançamentos de fogos de artifício no Lago Hamanako. 

e chuvas fortes, o 

2 

26º Festival Kosai Oidensai  

(em frente à estação de Washizu e proximidades. 

e atrações divertidas para todos, em 

Kosai Ondo」 

」 

 

 

fortes, o 

 

・

 
 

▼Informações:

(Shookoo Kankoo
                                                        

“Cupom de Compras de Mercadorias 

 

  

com Prêmio

benefícios de até 

taxa(imposto) de consumo apartir de outubro de 2019.

As pessoas que receberam via correio, o 

Cupom de Compras de Mercadorias com Prêmio

estar enquadradas

que façam

condições, há pos

▼período da inscrição

(exceto sábados, domingos e feriados)

▼horário de recepção

▼modo de inscrição

▼local de recepção

indústria, no 2

▼Recepção e 

 

(Kosai

�

 

▼Outros:

incrição e o comprovante 

Shoomeisho)

※1

separados, precisam trazer o Hikazei Shoomeisho da pessoa 

que mantem o dependente. 

 

 

・Mapa das vias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações:  Setor de Indústria, Comércio e Turismo 

(Shookoo Kankoo
                                                        

“Cupom de Compras de Mercadorias 

(Premium Tsuki Shoohinken)
プレミアム

Estará a venda o

com Prêmio｣. Com esse 

benefícios de até 

taxa(imposto) de consumo apartir de outubro de 2019.

As pessoas que receberam via correio, o 

Cupom de Compras de Mercadorias com Prêmio

estar enquadradas

que façam a inscrição.

Porém, mesmo que tenha feito a inscrição, dependendo das 

condições, há pos

período da inscrição

(exceto sábados, domingos e feriados)

horário de recepção

modo de inscrição

local de recepção

indústria, no 2º 

Recepção e Informações

Setor de Promoção de Indústria da Prefeitura de Kosai 

Divisão comercial, industrial e trabalhista 

Kosai-shi Sangyoo Shinkoo

�053-576-1215

Outros: Se tiver dúvidas, traga na recepção o formulário de 

incrição e o comprovante 

Shoomeisho)※1. 

1:As pessoas que estiverem como dependentes e moram 

separados, precisam trazer o Hikazei Shoomeisho da pessoa 

que mantem o dependente. 

Mapa das vias interditadas

Setor de Indústria, Comércio e Turismo 

(Shookoo Kankoo-ka) �053-
                                                        

Sobre o Projeto
“Cupom de Compras de Mercadorias 

com prêmio”
(Premium Tsuki Shoohinken)

プレミアム付
つき

商 品 券
しょうひんけん

Estará a venda o ｢Cupom de Compras de Mercadorias 

Com esse poder

benefícios de até ¥ 5,000, para compensar o aumento da 

taxa(imposto) de consumo apartir de outubro de 2019.

As pessoas que receberam via correio, o 

Cupom de Compras de Mercadorias com Prêmio

estar enquadradas no sistema do benefício

a inscrição. 

Porém, mesmo que tenha feito a inscrição, dependendo das 

condições, há possibilidades de desqualificação.

período da inscrição ： 16/08/2019 (6

(exceto sábados, domingos e feriados)

horário de recepção ： 9:00 às 17

modo de inscrição ： pessoalmente ou por correspondência

local de recepção ： no balcão do Setor de Promoção da 

º andar da Prefeitura de Kosai

Informações ：

Setor de Promoção de Indústria da Prefeitura de Kosai 

Divisão comercial, industrial e trabalhista 

shi Sangyoo Shinkoo-ka Shookoo Roosei

1215 

Se tiver dúvidas, traga na recepção o formulário de 

incrição e o comprovante de isenção do imposto(Hikazei 

1.  

:As pessoas que estiverem como dependentes e moram 

separados, precisam trazer o Hikazei Shoomeisho da pessoa 

que mantem o dependente.  

interditadas para veículos.

Setor de Indústria, Comércio e Turismo 

-576-1230  FAX. 053
                                                        

 
Sobre o Projeto

“Cupom de Compras de Mercadorias 
com prêmio”  

(Premium Tsuki Shoohinken)
商 品 券
しょうひんけん

事業
じぎょう

について

Cupom de Compras de Mercadorias 

poderão fazer compras 

para compensar o aumento da 

taxa(imposto) de consumo apartir de outubro de 2019.

As pessoas que receberam via correio, o 

Cupom de Compras de Mercadorias com Prêmio

no sistema do benefício

Porém, mesmo que tenha feito a inscrição, dependendo das 

sibilidades de desqualificação.

16/08/2019 (6ª) até 31/01/2020 (6

(exceto sábados, domingos e feriados) 

00 às 17:00  

pessoalmente ou por correspondência

no balcão do Setor de Promoção da 

andar da Prefeitura de Kosai

：  

Setor de Promoção de Indústria da Prefeitura de Kosai 

Divisão comercial, industrial e trabalhista 

ka Shookoo Roosei

Se tiver dúvidas, traga na recepção o formulário de 

de isenção do imposto(Hikazei 

:As pessoas que estiverem como dependentes e moram 

separados, precisam trazer o Hikazei Shoomeisho da pessoa 

 

para veículos. 

Setor de Indústria, Comércio e Turismo  

FAX. 053-576-4876
                                                        

Sobre o Projeto  
“Cupom de Compras de Mercadorias 

  
(Premium Tsuki Shoohinken) 

について 

Cupom de Compras de Mercadorias 

ão fazer compras com 

para compensar o aumento da 

taxa(imposto) de consumo apartir de outubro de 2019. 

As pessoas que receberam via correio, o ｢Aviso sobre o 

Cupom de Compras de Mercadorias com Prêmio｣ podem

no sistema do benefício, por isso, pedimos 

Porém, mesmo que tenha feito a inscrição, dependendo das 

sibilidades de desqualificação. 

) até 31/01/2020 (6

pessoalmente ou por correspondência

no balcão do Setor de Promoção da 

andar da Prefeitura de Kosai 

Setor de Promoção de Indústria da Prefeitura de Kosai 

Divisão comercial, industrial e trabalhista   

ka Shookoo Rooseikakari)   

Se tiver dúvidas, traga na recepção o formulário de 

de isenção do imposto(Hikazei 

:As pessoas que estiverem como dependentes e moram 

separados, precisam trazer o Hikazei Shoomeisho da pessoa 

 

 

4876 
                                                         

“Cupom de Compras de Mercadorias 

Cupom de Compras de Mercadorias 

para compensar o aumento da 

 

Aviso sobre o 

podem 

pedimos 

Porém, mesmo que tenha feito a inscrição, dependendo das 

) até 31/01/2020 (6ª) 

pessoalmente ou por correspondência 

no balcão do Setor de Promoção da 

Setor de Promoção de Indústria da Prefeitura de Kosai 

    

Se tiver dúvidas, traga na recepção o formulário de 

:As pessoas que estiverem como dependentes e moram 

separados, precisam trazer o Hikazei Shoomeisho da pessoa 

 



 

 

 

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

 

【Reunião Explicativa para 

Os interessados 

(Yoochien) localizada na divisão da escola primária da sua região.
Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.
 

Jardim de
Infância

Washizu

Shirasuka

Shinjo

Okasaki

Chibata

【Recepção de Matrículas

▼período de inscrição

8:15～

▼crianças

2 de abril de 2014 à 1° de abril de 

▼como se inscrever:

ao Jardim de Infância

entrar durante o período de inscrição 

e fazer a

▼Informações

Pré-escolar

                                             

 

Feriados da Prefeitura

Fechado aos s

11 de agosto (dom) Dia da 
12 de 

                                                          

Pagamento dos Impostos

❏Imposto 

(2ª parcela)

▼Informações :

☎ 053

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

 (Hoken Nenkin

 

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

Municipal em 2020
2020年度

ね ん ど

Reunião Explicativa para 

Os interessados 

(Yoochien) localizada na divisão da escola primária da sua região.
Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.

Jardim de  
Infância  

endereço

Washizu 
Washizu

Shirasuka 
Shirasuka

4804

Shinjo 
Shinjo

2820

Okasaki 
Okasaki

2586

Chibata 
Oochiba

Arai 
Arai

Arai 1730

Recepção de Matrículas

eríodo de inscrição

～16:45  ※exceto aos sábados, domingos e feriados.

crianças  alvo: nascidos entre 

2 de abril de 2014 à 1° de abril de 

como se inscrever:

ao Jardim de Infância

entrar durante o período de inscrição 

e fazer a matrícula.

Informações ：nos 

escolar  (Yooji Kyooiku

� 053

                                             

Feriados da Prefeitura

Fechado aos sábados, domingos e feriados

11 de agosto (dom) Dia da 
12 de agosto(2 ª) feriado substituido

                                                          

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento: 
Imposto residencial municipal e da província

parcela)  

Informações :  Setor de Imposto(Zeimu

053-576-4536  

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Informações :  Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

(Hoken Nenkin-ka) 

 
 

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

Municipal em 2020
年度
ね ん ど

 市立
し り つ

幼稚園
よ う ち え ん

の

Reunião Explicativa para Matrícula

Os interessados devem participar da reunião da Pré

(Yoochien) localizada na divisão da escola primária da sua região.
Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.

endereço  Data e horário

Washizu 

650 

29

10:00

Shirasuka 
4804-1 

28/08(4
10:00

Shinjo 

2820 

28

10:00

Okasaki 

2586-37 

30

10:00

Oochiba 
503 

29
10:00

Arai-choo 

Arai 1730 

30

10:00

Recepção de Matrículas 】 

eríodo de inscrição ：4 (4ª) 

exceto aos sábados, domingos e feriados.

nascidos entre 

2 de abril de 2014 à 1° de abril de 

como se inscrever:  ir diretamente 

ao Jardim de Infância onde pretende 

entrar durante o período de inscrição 

matrícula. 

nos Jardins de Infância ou Setor de Educação 

(Yooji Kyooiku-ka) 

053-576-1156 FAX

                                             

Feriados da Prefeitura
8月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

ábados, domingos e feriados

11 de agosto (dom) Dia da Montanha
) feriado substituido

                                                          

Pagamento dos Impostos
8月

がつ

の納税
のうぜい

Prazo de pagamento: 
residencial municipal e da província

Setor de Imposto(Zeimu

  FAX. 053-576

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

ka) ☎ 053-576-4585

 
  

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

Municipal em 2020
の入園

にゅうえん

説明会
せつめいかい

と入園
にゅうえん

atrícula 】 

devem participar da reunião da Pré

(Yoochien) localizada na divisão da escola primária da sua região.
Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.

Data e horário  

29/08(5ª) 

10:00～10:45 

28/08(4ª) 
10:00～11:00 

28/08(4ª) 

10:00～10:40 

30/08(6ª) 

10:00～11:00 

29/08(5ª) 
10:00～10:45 

30/08(6ª) 

10:00～11:00 

ª) à 18 de setembro

exceto aos sábados, domingos e feriados.

nascidos entre  

2 de abril de 2014 à 1° de abril de 2017  

ir diretamente  

onde pretende  

entrar durante o período de inscrição  

Jardins de Infância ou Setor de Educação 

 

1156 FAX 053-576-487

                                             

Feriados da Prefeitura  de 
役所
やくしょ

のお休
やす

み 

ábados, domingos e feriados  

Montanha  
) feriado substituido  

                                                          

Pagamento dos Impostos  em Agosto
納税
のうぜい

 

Prazo de pagamento: 2 de setembro
residencial municipal e da província

Setor de Imposto(Zeimu-ka) 

576-1896 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (2ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

4585  FAX. 053

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

Municipal em 2020  

入園
にゅうえん

受付
う け つ け

 

devem participar da reunião da Pré-escola 

(Yoochien) localizada na divisão da escola primária da sua região.
Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião. 

☎ 

053-576-0783

053-579-0221

053-578-0080

053-577-0328

053-578-0450

053-594-0249

de setembro (4ª)   

exceto aos sábados, domingos e feriados.

Jardins de Infância ou Setor de Educação 

4872 

                                                                                                       

de Agosto  

 

                                                          

em Agosto

2 de setembro  
residencial municipal e da província  

ka)  

ª parcela)   

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

FAX. 053-576-4880 

3 

Reunião Explicativa e Matrícula no  
Jardim de Infância (Yoochien)  

escola 

(Yoochien) localizada na divisão da escola primária da sua região. 
 

0783 

0221 

0080 

0328 

0450 

0249 

exceto aos sábados, domingos e feriados. 

Jardins de Infância ou Setor de Educação 

                                                          

 

                                                           

em Agosto  

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria 

 

★As garrafas podem ser reciclados, então, devem ser 

descartadas como

nos lixos queimáveis e não queimáveis.

【Como descartar garrafas Pet

 

 

 

 

 

 

➀Tirar a tampa

➁T

➂Enxaguar dentro da garrafa e secar

※A

descartado

【Onde colocar

�Região de Kosai: nos conteiners 

materiais recicláveis

�Região de Arai: nos sacos de rede verde dos locais de coleta 

de lixo

▼Informações

        

                                                         
 

(dados atuais de 

 

【Total 

【Habitantes estrangeiros

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

filipinos

chineses

outros

 

 

 

 

Como descartar garrafas Pet 

As garrafas podem ser reciclados, então, devem ser 

descartadas como

nos lixos queimáveis e não queimáveis.

Como descartar garrafas Pet

Tirar a tampa 

Tirar o rótulo 

Enxaguar dentro da garrafa e secar

A tampa e o rótulo

descartados como

Onde colocar

Região de Kosai: nos conteiners 

materiais recicláveis

Região de Arai: nos sacos de rede verde dos locais de coleta 

de lixo 

▼Informações ：

Setor de Medidas de Controle do Lixo

       (Centro de Controle do Meio Ambiente

�053
                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,641 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,749 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

filipinos 

chineses 

outros 

omo descartar garrafas Pet 
ペットボトルの

As garrafas podem ser reciclados, então, devem ser 

descartadas como「Materiais recicláveis

nos lixos queimáveis e não queimáveis.

Como descartar garrafas Pet

 

 

Enxaguar dentro da garrafa e secar

tampa e o rótulo que foram

o plásticos recicláveis .

Onde colocar 】 

Região de Kosai: nos conteiners 

materiais recicláveis. 

Região de Arai: nos sacos de rede verde dos locais de coleta 

： 

Setor de Medidas de Controle do Lixo

Centro de Controle do Meio Ambiente

-577-1280  FAX
                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2019

geral de habitantes 】 

Mulheres 
29,129 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,478 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,713 

460 

303 

205 

178 

368 

 
omo descartar garrafas Pet 

ペットボトルの出
だ

し 方
  かた

 

As garrafas podem ser reciclados, então, devem ser 

Materiais recicláveis」. Por favor, não misture 

nos lixos queimáveis e não queimáveis. 

Como descartar garrafas Pet】 

Enxaguar dentro da garrafa e secar. 

que foram retirados deve

ásticos recicláveis . 

Região de Kosai: nos conteiners dos locais de coleta

Região de Arai: nos sacos de rede verde dos locais de coleta 

Setor de Medidas de Controle do Lixo

Centro de Controle do Meio Ambiente

FAX：053-577
                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 30 de junho

2019年
ね ん

6月
が つ

30日
に ち

】 

Total 
59,770 

 

Total 
3,227 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

omo descartar garrafas Pet 
かた

 

As garrafas podem ser reciclados, então, devem ser 

Por favor, não misture 

devem ser 

os locais de coleta de 

Região de Arai: nos sacos de rede verde dos locais de coleta 

Setor de Medidas de Controle do Lixo 

Centro de Controle do Meio Ambiente) 

577-3253 
                                                         

População de Kosai  
junho  2019)
日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 

habitantes  

53.08％ 

14.25％ 

9.39％ 

6.35％ 

5.52％ 

- 

omo descartar garrafas Pet  

Por favor, não misture 

de 

Região de Arai: nos sacos de rede verde dos locais de coleta 

                                                          

2019) 

estrangeiros dentro do 

 

 



 

 

 

 
I n f o r m a t i v o

≪Atendimento

“Nihongo Suiyoobi Kyoo

Prática de leitura 
por uma entrevista.
▼trazer:
▼local: 

da estação de Washizu)
 

 

 

                                                                 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
(Chikyukko de Sexta

 

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os

japonesa.

▼trazer: 
▼local: 

(atrás da estação de Washizu)
 

 
 
 
 
                                       
 
●Natsu Yasumi Chikyukko Hiro
▼levar: 
lápis, borracha, caderno.

▼local:
▼custo :
★9/ago,

reunião dos pais

mês

8 

Dia

4 

11 

12 

18 

25 

※Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
☆Atendimento de Emergência

Hamana Byooin  

Dia da
semana

quarta

Dia da

I n f o r m a t i v o  d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a
Atendimento≫Japonês

“Nihongo Suiyoobi Kyoo
(Curso de japonês de Quarta

ática de leitura e escrita japonesa. Para participar, passará 
por uma entrevista. 

trazer:  livros da escola, lápis, borracha e caderno.
local: Kosai Shimin Katsudoo Center
da estação de Washizu)

                                                                 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
(Chikyukko de Sexta

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista.

trazer: tarefas: livro de
local: Kosai Shimin Katsudoo Center
(atrás da estação de Washizu)

                                       

Natsu Yasumi Chikyukko Hiro
levar: Natsu no Renshuuchoo

lápis, borracha, caderno.

local:  Kosai Shimin Katsudoo Center
custo : ¥300 por vez

9/ago, 18:00 ás 20:30

reunião dos pais 

mês dia

 
2, 5, 7, 21,

9 

Dia 

(dom) 
Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia) 

Nishi 

(dom) 
Kimoto Shoonika (Pediatria) 

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

(seg) 
Hikida 

Koide Seikei Geka

(dom) 
Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria)

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)

(dom) 
Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral)

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia)

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
Atendimento de Emergência

Hamana Byooin  

Dia da 
semana  

quarta 

Dia da semana 

sexta 

d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a
Japonês ：segunda

 
“Nihongo Suiyoobi Kyoo

(Curso de japonês de Quarta
e escrita japonesa. Para participar, passará 
 

livros da escola, lápis, borracha e caderno.
Kosai Shimin Katsudoo Center

da estação de Washizu) ▼custo 

                                                                 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
(Chikyukko de Sexta -feira)

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os

Para participar, passará por uma entrevista.

tarefas: livro de Kokugo, lápis, borracha e caderno.
Kosai Shimin Katsudoo Center

(atrás da estação de Washizu)

                                       

Natsu Yasumi Chikyukko Hiro
Natsu no Renshuuchoo, 

lápis, borracha, caderno. ▼custo :
Kosai Shimin Katsudoo Center

por vez 

18:00 ás 20:30 cinema “Chibineko Tomu no Booken” e 

dia horário

21, 23 13:30

18:0

 

Plantão do mês de

Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia) 

Nishi Kosai Seikei Geka(Ortopedia

Kimoto Shoonika (Pediatria) 

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

Hikida Kurinikku(C

Koide Seikei Geka

Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria)

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral)

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia)

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
Atendimento de Emergência： Kosai Byooin  

Hamana Byooin  ☎ 053-577-

mês 

9 4,11,18, 25

mês 

9 

d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a
egunda～sexta  

 
“Nihongo Suiyoobi Kyoo

(Curso de japonês de Quarta
e escrita japonesa. Para participar, passará 

livros da escola, lápis, borracha e caderno.
Kosai Shimin Katsudoo Center Emina,

custo :¥300 por vez

                                                                 
 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
feira)  

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola 

Para participar, passará por uma entrevista.

Kokugo, lápis, borracha e caderno.
Kosai Shimin Katsudoo Center Emina,

(atrás da estação de Washizu) ▼custo : ¥300

                                                     

Natsu Yasumi Chikyukko Hiro ba (aulas de férias de Verão)
, tarefas de férias de Verão

custo : ¥300 por vez

Kosai Shimin Katsudoo Center Emina 

cinema “Chibineko Tomu no Booken” e 

horário  

30～15:30 

18:00～20:30 

Plantão do mês de

Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia) 

osai Seikei Geka(Ortopedia

Kimoto Shoonika (Pediatria)  

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

Clínico geral/ angiologia/

Koide Seikei Geka・Hifuka (Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria)

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral)

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia)

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
Kosai Byooin  
-2333 (intérprete em português de

dia 

4,11,18, 25 

dia 

6,13,20,27 

d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a
sexta  10:00～15:00

“Nihongo Suiyoobi Kyoo shitsu”  
(Curso de japonês de Quarta -feira) 

e escrita japonesa. Para participar, passará 

livros da escola, lápis, borracha e caderno. 
Emina, 2º andar (atrás 

por vez 

                                                                 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba  

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

detalhes da escola 

Para participar, passará por uma entrevista. 

Kokugo, lápis, borracha e caderno.
Emina, 2º andar  

300 por vez 

                  

(aulas de férias de Verão)
tarefas de férias de Verão 

por vez 

 2º andar 

cinema “Chibineko Tomu no Booken” e 

Plantão do mês de  Agosto

Hospitais e Clínicas

Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia)  

osai Seikei Geka(Ortopedia, reumatologia,fisioterapia)

 

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

angiologia/pediatria)

Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria) 

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral)

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia)

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
Kosai Byooin  ☎ 053-576-1231 

intérprete em português de

horário  

15:30～17:30

horário

18:00～19:30

4 

d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a
00 ★ Português: segunda

 

e escrita japonesa. Para participar, passará 

andar (atrás 

                                                                  

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

Kokugo, lápis, borracha e caderno. 

     

(aulas de férias de Verão) 
 

cinema “Chibineko Tomu no Booken” e 

 

A palavra chave é “Conversação fácil em japonês

▼quando:

▼local: 

Washizu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
＊Kosai Tabunka

▼local: 

▼trazer : 

▼tipos de consultas com despachante:

problemas do

visto, divórcio, dívidas, 

▼outros: 

 

 

 

 

 
▼Informa
Internacional de Kosai(KOKO) 

                                                

 
▼quando:

▼local:

▼conteúdo:

 

Agosto  9:00～17:00

Hospitais e Clínicas

 

reumatologia,fisioterapia)

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

pediatria) 

Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia)

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral) 

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia) 

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
1231 (intérprete em português de

intérprete em português de terça a sábado

 

 

17:30 

mês

agosto

setembro

 

horário  

19:30 

d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a
Português: segunda

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu
(Aula de Japonês de Domingo )

 

A palavra chave é “Conversação fácil em japonês

▼quando:  domingo     

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina (atrás da estação de 

Washizu) ※comparecer no dia, direto no local

                                                                

Kosai Tabunka  Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

Consulta Jurídica Gratuita para
Estrangeiros (c/ hora marcada)

※Se precisar de int

▼local: atrás da estação de

(Kosai Shimin Katsudoo Center Emina)

▼trazer : zairyuu card, passaporte

▼tipos de consultas com despachante:

problemas do dia

visto, divórcio, dívidas, 

▼outros: 45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia 

Informa ções e reservas: 
Internacional de Kosai(KOKO) 

                                                

Venham 

▼quando:  24 de agosto(sab) a partir das 18:00

▼local:  em frente à estação de Washizu 

▼conteúdo:  Vamos vestir Yukata e dançar no festival

17:00  8 月の

Hospitais e Clínicas  

reumatologia,fisioterapia) 

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia)

Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia) 

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
intérprete em português de

terça a sábado das 9:00 às 13:00.)

Dia de semana

quarta 

domingo 

quarta 

domingo 

mês 

agosto 4, 18,

setembro 8,15,22,29

d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a
Português: segunda -feira 12:30 ～

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu
(Aula de Japonês de Domingo )

A palavra chave é “Conversação fácil em japonês

domingo     ▼custo: 

Shimin Katsudoo Center Emina (atrás da estação de 

comparecer no dia, direto no local

                                                                

Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

Consulta Jurídica Gratuita para
Estrangeiros (c/ hora marcada)

Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.

da estação de Washizu

(Kosai Shimin Katsudoo Center Emina)

zairyuu card, passaporte

tipos de consultas com despachante:

dia-a-dia, assuntos sobre

visto, divórcio, dívidas, abertura de firma, etc.

45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia 

ções e reservas: Associaç
Internacional de Kosai(KOKO) �

                                                

Venham dançar conosco no “Oidesai

24 de agosto(sab) a partir das 18:00

rente à estação de Washizu 

Vamos vestir Yukata e dançar no festival

月の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia) 

Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
intérprete em português de segunda a sexta

das 9:00 às 13:00.)

Dia de semana  mês 

8 
 

9 
 

dia 

4, 18, 25 
10:00

8,15,22,29 

d a  A s s o c i a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  K o s a i 湖 西 国 際 交 流 協 会 か ら の お 知 ら

～14:30【�・

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu
(Aula de Japonês de Domingo )

A palavra chave é “Conversação fácil em japonês

custo: gratuito 

Shimin Katsudoo Center Emina (atrás da estação de 

comparecer no dia, direto no local

                                                                

Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

Consulta Jurídica Gratuita para
Estrangeiros (c/ hora marcada)

prete, fale na hora da reserva.

Washizu 1º andar

(Kosai Shimin Katsudoo Center Emina)

zairyuu card, passaporte  ▼custo : 

tipos de consultas com despachante:   

ssuntos sobre renovação e outros de 

abertura de firma, etc.

45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia 

Associação de Intercâmbio
�/FAX: 053-575

                                                

 
dançar conosco no “Oidesai

24 de agosto(sab) a partir das 18:00

rente à estação de Washizu  

Vamos vestir Yukata e dançar no festival

当直医
とうちょくい

 

Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia) 

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
segunda a sexta-feira das 9:00 às 12:00

das 9:00 às 13:00.) 

 dia 

7 

18 

4 

15 

horário 

10:00～12:00 

湖 西 国 際 交 流 協 会 か ら の お 知 ら

・FAX 053-575

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu  
(Aula de Japonês de Domingo )  

A palavra chave é “Conversação fácil em japonês”. 

 

Shimin Katsudoo Center Emina (atrás da estação de 

comparecer no dia, direto no local 

                                                                

Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

Consulta Jurídica Gratuita para  
Estrangeiros (c/ hora marcada)  

prete, fale na hora da reserva.

andar 

(Kosai Shimin Katsudoo Center Emina)    

custo : gratuito 

 

renovação e outros de 

abertura de firma, etc. 

45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia 

ão de Intercâmbio 
575-2008 

                                                

dançar conosco no “Oidesai

24 de agosto(sab) a partir das 18:00 

Vamos vestir Yukata e dançar no festival 

Telefones

☎ 053-595-

☎ 053-522-

☎ 053-576-

☎ 053-573-

☎ 053-594-

☎ 053-575-

☎ 053-578-

☎ 053-594-

☎ 053-574-

☎ 053-574-

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai
feira das 9:00 às 12:00

horário

13:30～16:30

10:00～13:00

13:30～16:30

10:00～13:00

 

湖 西 国 際 交 流 協 会 か ら の お 知 ら せ 
575-2008】 

 
 

Shimin Katsudoo Center Emina (atrás da estação de 

                                                                 

Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo  

prete, fale na hora da reserva. 

renovação e outros de 

45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia  

                                                 

dançar conosco no “Oidesai ” 

Telefones  

-0780 

-7001 

-1938 

-3737 

-8222 

-1080 

-0658 

-7277 

-3317 

-2315 

Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai”.  
feira das 9:00 às 12:00.)  

horário  

16:30 

13:00 

16:30 

13:00 

 



 

 

 

※Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

▼data e horári

  22 

▼loca l

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai 

▼assunt

possibilidade de contágio da

tem intérprete em português

▼informaçõe

(Seibu Kenko Fukushi Center)

Fax.0538

antes.

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

☆Fechado:14 

▼quando

※ Com atendimento em português.
10:00

▼local : 

▼informaçõe

☎ 053

＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

não poderá ser atendido no dia.

■ Associação de Intercâmbio

▼local: 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

Consultas do dia

▼dia e horário

＜Consulta

Com Advogados, Despachantes Administrativos

▼data

（recepção:9:00

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ

data e horári o :8 d

22 de agosto (5ª) 13:00 às 15:15

l : Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai  Kenshin  Shitsu

assunt o: exame de sangue para pessoas preocupadas com

possibilidade de contágio da

tem intérprete em português

informaçõe s : Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

(Seibu Kenko Fukushi Center)

Fax.0538-37-2224 ※

 O custo do exame e consulta é gratuito.

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

Fechado:14 e 21 de setembro

quando : terça à sábado (

Com atendimento em português.
10:00～12:00 e 13:00

: Arai Chiiki Center

nformaçõe s:  Shoo

053-594-0855 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

não poderá ser atendido no dia.

Associação de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu 

local: Hamamatu

Hamamatsu 4F   

mail: info＠hi-hice.jp

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

Consultas do dia-a

dia e horário  : 

Consulta  gratuita Jurídica

Com Advogados, Despachantes Administrativos

data :  29 de agosto 

recepção:9:00～12:00 (reservar diretamente no local)

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

de agosto(5ª) 9:30 às 11:00

agosto (5ª) 13:00 às 15:15

Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Shitsu )〔Iwata

exame de sangue para pessoas preocupadas com

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas.  

tem intérprete em português 
Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

(Seibu Kenko Fukushi Center)☎ 

※Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

21 de setembro

terça à sábado (9:30～

Com atendimento em português.
13:00～17:00 

Arai Chiiki Center ▼custo

Shookoo Kankoo

0855  

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

não poderá ser atendido no dia. 

Associação de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu 

Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma

Hamamatsu 4F   ☎ 053-458-2170 Fax: 053

hice.jp  

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

a-dia com consultor estrangeiro

: 3ª à 6ª feiras 

Sábados e domingos

gratuita Jurídica ＞(por ordem de recepção)

Com Advogados, Despachantes Administrativos

agosto (5ª) 13:00 ~ 16:00

12:00 (reservar diretamente no local)

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

相談
そうだん

 (marcar hora)

e agosto(5ª) 9:30 às 11:00

agosto (5ª) 13:00 às 15:15 

Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

Nishi - kan  

Iwata-shi Mitsuke 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

 0538-37-2253

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

21 de setembro(sab) 

～17:00) 

Com atendimento em português. 

custo  : Gratuito 

Kankoo-ka   

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

Associação de Intercâmbio   
Internacional de Hamamatsu 

ku Hayauma-cho 2

2170 Fax: 053

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

dia com consultor estrangeiro

3ª à 6ª feiras      9:00

Sábados e domingos 10:00

(por ordem de recepção)

Com Advogados, Despachantes Administrativos

13:00 ~ 16:00 

12:00 (reservar diretamente no local)

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS 

hora) 

e agosto(5ª) 9:30 às 11:00 

shi Mitsuke 3599-4〕 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  ※

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito. 

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas. 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

 
Internacional de Hamamatsu  HICE

cho 2-1, CREATE 

2170 Fax: 053-458-2197  

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região .＞

dia com consultor estrangeiro 

9:00～17:00 

10:00～16:00 

(por ordem de recepção)  

Com Advogados, Despachantes Administrativos 

12:00 (reservar diretamente no local)） 
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CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
 

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

A consu

mais que seja

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.
 

▼quando:

(exceto nos feriados)

  Por telefone:  10:00

Pessoalmente: 13:00

▼loca

▼informações: 

 ☆Se precisar de int

 

exame de sangue para pessoas preocupadas com a 

※não 

 

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS 

 

espera ou 

 

▼requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

▼data e horári

▼loca

▼assunt

▼informações

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

☎ 

■ 

 

(Toyohashi

Biru 3
 

＜

 

HICE 
1, CREATE 

 

＞ 

 

 

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

CONSULTAS PARA MULHERES

A consultora ouve suas preocupações e inseguranças. 

mais que seja pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.

▼quando: 1ª, 2ª,3

(exceto nos feriados)

Por telefone:  10:00

Pessoalmente: 13:00

loca l : falamos na hora da reserva

▼informações: Kosai
☎  053-576

Se precisar de int

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

data e horári

9:30

loca l  : Arai Chiiki Center

assunt o: Consultas sobre trabalhos em 

▼informações : 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

 053-594-0855 

 Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

 

(Toyohashi-shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

Biru 3⁰ andar 
 

＜Consultas do dia

▼data e horário

Terça e quinta

1º, 3º e 5º sábados 

e domingos 
10:15～17:00

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS   (外国人
がいこくじん

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.

,3ª, 4ª quinta-feira do mês

(exceto nos feriados) 

Por telefone:  10:00～12:00 (japon

Pessoalmente: 13:00～16:00 (portugu

falamos na hora da reserva

Kosai-shi Josei Soodan
6-4878 

Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

内 職
ないしょく

requisitos necessários: conversação em 

japonês, saber ler e escrever em japonês

o : terça-feira

9:30～16:30 

Arai Chiiki Center      

Consultas sobre trabalhos em 

 Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

0855  

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

 ☎ 0532-55-3671

Consultas do dia -a-dia ＞

data e horário  :  

e quinta-feira 

1º, 3º e 5º sábados  

 
17:00 

外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta. 

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

相談
そうだん

 

 

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.

feira do mês 

12:00 (japonês) 

16:00 (português) 

falamos na hora da reserva 

shi Josei Soodan 

, fale na hora da reserva.

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

内 職
ないしょく

相談
そうだん

 

conversação em 

japonês, saber ler e escrever em japonês 

feira  

       

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

＞ 

相談会
そうだんかい

) 

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá não ser aceito

CONSULTAS PARA MULHERES

ouve suas preocupações e inseguranças. Por 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total. 

 

 

, fale na hora da reserva. 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA 

conversação em  

 

casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu) 

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu 

aceito. 

CONSULTAS PARA MULHERES 

Por 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU, 

casa(Naishoku) 

Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

1 Kaihatsu 
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Programação participantes quando local levar 

 
Entrega do Boshi 

Techoo (caderneta 
materno-infantil) e aula 

p / gestantes 
 

Gestantes 
Recepção nos 
dias úteis 

8:30～17:00 
※quarta-feira  
8:30～12:00 
 

Centro de Saúde 
(Oboto) 1º andar Setor de 

Saúde 

・Atestado de Gravidez 
・Caderneta materno 
infantil(p/quem tem)  
・zairyuucard e cartão 
de aviso do My number 

Aula sobre 
comidinhas para 

bebês ★ 

nascidos em abril de 
2019 

22/08(5ª) 9:15～11:00 
※Recepção: 
  9:00～9:15 

Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 

 Eiyoo Shidoo Shitsu 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho 
nascidos em maio de 
2019  26/09(5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

Pais de 1º filho, nascidos 

em dezembro de 2018 e 

interessados 

06/08 (3ª) 
9:15～11:30 

※Recepção: 
  9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

Pais de 1º filho, nascidos 

em janeiro de 2019 e 

interessados 

10/09 (3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em agosto de 
2018 

29/08 (5ª) 
9:15～10:30 

※Recepção: 
  9:00～9:15 

 
Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 
Kenkoo Hooru 

 

・Caderneta 
materno-infantil 

・Toalha de rosto 
nascidos em setembro 
de 2018 

24/09 (3ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em janeiro de 
2018 

07/08 (4ª) 
13:20～ 

※Recepção: 
 13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho 
・questionário 
・escova de dentes 
※vir com os dentes 

escovados 

nascidos em fevereiro 
de 2018 

11/09(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 14～25 

de julho de 2017 
05/08(2ª) 

13:20～ 
※Recepção: 
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha 
・escova de dentes 
※vir com os dentes 

escovados 

nascidos em 26 de 

julho～9/ago de 2017 

 
26/08(2ª) 

 

nascidos em 10～30 
de agosto de 2017 02/09(2ª) 

Exame de 3 anos 
 
★ 

nascidos em maio de 
2016 

21/08(4ª) 
13:20～ 

※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・escova de dentes 
※vir com os dentes 

escovados 

nascidos em junho de 
2016 

25/09(4ª) 

Consulta de 
desenvolvimento 

infantil 
(com hora marcada) 

Consultas sobre pré-natal,puericultura,desenvolvimeto da criança,alimentação,nutrição,dentição,etc. Reservar sua hora por telefone até 

um dia antes da consulta.Os interessados que necessitem de intérprete,deverão se informar no Centro de Saúde. 

Interessados 
16/08 (6ª) 
19/09 (5ª) 

※Recepção: 
  9:30～11:00 

Centro de Saúde 2ºandar 
Kenkoo Hooru 

Caderneta 
materno-infantil / 
toalha de banho 

Espaço para 
Brincadeiras 

(Asobi no hiroba) 

Poderão estar medindo o peso, altura, usar os brinquedos, e brincar à vontade.Participem sem compromisso. 
※Os interessados que queiram  consultar, favor procurar o Setor de Saúde (Kenkoo Zooshin-ka) 

Interessados 
segundas ～ quintas-feiras 

9:00～15:00 ☆ 
Centro de Saúde(Oboto) 

Salão Asobi no Hiroba 2ºandar 

［Atenção ］ 

● Não será mandado nenhum aviso.   ● Antes do exame, não dar de comer e beber para a criança. 
● A folha de exame da caderneta materno-infantil (Boshi Techoo) deve ser preenchida pelo responsável 
● O número de vagas no estacionamento do Centro de Saúde (Oboto) é limitado, poderá estacionar no estacionamento 

atrás da Prefeitura.  

★ Nos exames de 1 ano e 6 meses e de 3 anos, tem intérprete em português e espanhol. 
   Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura. 

☆Funciona nos dias : 1, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 28 e 29. 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


