
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia

abertura do evento

apresentados os competidores da equipe espanho

muito animado, 

dança de grupos de moradores e fogos de artifício

Campanha de 
pessoas que querem mudar e morar 
definitivamente na cidade de Kosai

 
A prefeitura juntamente com 11 empresas construtoras de 

casas,

moradores e aumentar os números de moradores estáveis na 

cidade. Para isso, vamos promover consultas sobre 

construções e financiamentos de casas, eventos de 

apresentação de casas, onde haverão divertimentos para

família 

Soreike! Anpanman e

para concorrer à prêmios valorosos. Também, estaremos

expondo barracas de promocão

novos moradores na cidade,

poderão obter.

▼quando: 

▼local: 

Informativo da Prefeitura de 

 

▶ Publicação
▶ Edição

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

▶ telefone direto c/intéprete
 053

                            

No dia 24 de agosto(sab), foi realizado 

ertura do evento, foi nomeada a nova integrante 

apresentados os competidores da equipe espanho

muito animado, onde 

dança de grupos de moradores e fogos de artifício

Campanha de 
pessoas que querem mudar e morar 
definitivamente na cidade de Kosai

湖西市
こ さ い し

A prefeitura juntamente com 11 empresas construtoras de 

casas, está fazendo uma campanha para chamar novos 

moradores e aumentar os números de moradores estáveis na 

cidade. Para isso, vamos promover consultas sobre 

construções e financiamentos de casas, eventos de 

apresentação de casas, onde haverão divertimentos para

família e seus filhos, assim como, show e br

Soreike! Anpanman e

ra concorrer à prêmios valorosos. Também, estaremos

expondo barracas de promocão

novos moradores na cidade,

poderão obter. 

quando: 27 de outubro(dom) 10:00 às 16:00

local: Amenity Plaza

Informativo da Prefeitura de 

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)

                            

de agosto(sab), foi realizado 

foi nomeada a nova integrante 

apresentados os competidores da equipe espanho

onde muitos visitantes 

dança de grupos de moradores e fogos de artifício

Campanha de Incentivo para as 
pessoas que querem mudar e morar 
definitivamente na cidade de Kosai

湖西市
こ さ い し

への移住
いじゅう

・定 住
ていじゅう

A prefeitura juntamente com 11 empresas construtoras de 

está fazendo uma campanha para chamar novos 

moradores e aumentar os números de moradores estáveis na 

cidade. Para isso, vamos promover consultas sobre 

construções e financiamentos de casas, eventos de 

apresentação de casas, onde haverão divertimentos para

seus filhos, assim como, show e br

Soreike! Anpanman e cartão para

ra concorrer à prêmios valorosos. Também, estaremos

expondo barracas de promocão e incentivo

novos moradores na cidade, mostrando as vantagens que 

27 de outubro(dom) 10:00 às 16:00

Amenity Plaza 

Informativo da Prefeitura de 

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)

 

                            

Final de

de agosto(sab), foi realizado o evento tradicional da cidade

foi nomeada a nova integrante 

apresentados os competidores da equipe espanho

sitantes puderam desfrutar

dança de grupos de moradores e fogos de artifício

 
Incentivo para as 

pessoas que querem mudar e morar 
definitivamente na cidade de Kosai

定 住
ていじゅう

を応援
おうえん

します

A prefeitura juntamente com 11 empresas construtoras de 

está fazendo uma campanha para chamar novos 

moradores e aumentar os números de moradores estáveis na 

cidade. Para isso, vamos promover consultas sobre 

construções e financiamentos de casas, eventos de 

apresentação de casas, onde haverão divertimentos para

seus filhos, assim como, show e brincadeiras de 

para juntar carimbos(stamp card) 

ra concorrer à prêmios valorosos. Também, estaremos

e incentivo de chamada de 

mostrando as vantagens que 

27 de outubro(dom) 10:00 às 16:00 

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão

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

(segunda à sexta)  

                            

de Verão em 

evento tradicional da cidade

foi nomeada a nova integrante do grupo de embaixadores da cidade natal

apresentados os competidores da equipe espanhola de tenis de mesa que está 

desfrutar das barracas e apresentações

dança de grupos de moradores e fogos de artifício, tão espetacular, que 

Incentivo para as 
pessoas que querem mudar e morar 
definitivamente na cidade de Kosai

します 

A prefeitura juntamente com 11 empresas construtoras de 

está fazendo uma campanha para chamar novos 

moradores e aumentar os números de moradores estáveis na 

cidade. Para isso, vamos promover consultas sobre 

construções e financiamentos de casas, eventos de 

apresentação de casas, onde haverão divertimentos para a 

incadeiras de 

juntar carimbos(stamp card) 

ra concorrer à prêmios valorosos. Também, estaremos 

de chamada de 

mostrando as vantagens que 

 

Informativo da Prefeitura de  

 

Setor de Atendimento ao Cidadão   
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em Kosai  (
 

evento tradicional da cidade, “26º Kosai Oidensai”, em frente à estação de Washizu.

do grupo de embaixadores da cidade natal

la de tenis de mesa que está 

das barracas e apresentações

, tão espetacular, que nos 

pessoas que querem mudar e morar 
definitivamente na cidade de Kosai    

A prefeitura juntamente com 11 empresas construtoras de 

moradores e aumentar os números de moradores estáveis na 

a 

juntar carimbos(stamp card) 

de chamada de 

 

�Vamos morar em

Auxílio de 

A partir de 1

(Vamos Morar em

pessoas que vão comprar e construir novas casas e morar na 

cidade de  Kosai.

Shoure

 Esta campanha envolve as pessoas que v

e estabilizar a residência em Kosai, sendo que também envolvem 

aqueles que vão comprar apartamentos do tipo Bunjou Manshon 

e casas usadas. 

 O 

situação da pessoa inscrita. O 

de ienes. Maiores informações, veja no site “Kosai

Shien”

em Kosai

▼Informações

Setor de Planejamentos

 e Política

☎

FAX.053

 

 

(湖西
こ さ い

の夏
なつ

を締め

“26º Kosai Oidensai”, em frente à estação de Washizu.

do grupo de embaixadores da cidade natal

la de tenis de mesa que está acampando 

das barracas e apresentações 

nos fez esquecer o calor 

Vamos morar em

Auxílio de Incentivo para fixar sua residência na cidade.

A partir de 1º de outubro iniciar

(Vamos Morar em

pessoas que vão comprar e construir novas casas e morar na 

cidade de  Kosai.

Shoureikin』 

Esta campanha envolve as pessoas que v

e estabilizar a residência em Kosai, sendo que também envolvem 

aqueles que vão comprar apartamentos do tipo Bunjou Manshon 

e casas usadas.  

 valor do auxílio (Shoureikin)

situação da pessoa inscrita. O 

de ienes. Maiores informações, veja no site “Kosai

Shien” 「Kosai-shi de Kurasou

em Kosai-shi 「Vamos morar em Kosai

▼Informações  :

Setor de Planejamentos

e Política(Kikaku 

☎ 053-576-4521

FAX.053-576-1139

 

締め
し

くくる) 

“26º Kosai Oidensai”, em frente à estação de Washizu.

do grupo de embaixadores da cidade natal(Furusato Taishi)

acampando na cidade para treinamentos.

e outras atrações

esquecer o calor intenso 

Vamos morar em 「KOSAI」

Incentivo para fixar sua residência na cidade.

de outubro iniciará a campanha ”Sumokka Kosai?” 

(Vamos Morar em「KOSAI」?)

pessoas que vão comprar e construir novas casas e morar na 

cidade de  Kosai. 『Sumokka「

Esta campanha envolve as pessoas que v

e estabilizar a residência em Kosai, sendo que também envolvem 

aqueles que vão comprar apartamentos do tipo Bunjou Manshon 

 

valor do auxílio (Shoureikin)

situação da pessoa inscrita. O valor máximo será de até 1 milhão 

de ienes. Maiores informações, veja no site “Kosai

shi de Kurasou」

Vamos morar em Kosai

:  

Setor de Planejamentos 

Kikaku Seisaku-ka)

21    

1139 

“26º Kosai Oidensai”, em frente à estação de Washizu.

(Furusato Taishi). Também, foram 

na cidade para treinamentos.

e outras atrações. À noite, 

intenso do Verão. 

」?  

Incentivo para fixar sua residência na cidade.

á a campanha ”Sumokka Kosai?” 

) , sistema de auxílio para as

pessoas que vão comprar e construir novas casas e morar na 

「Kosai」Teijuu Sokushin 

Esta campanha envolve as pessoas que vão comprar, construir 

e estabilizar a residência em Kosai, sendo que também envolvem 

aqueles que vão comprar apartamentos do tipo Bunjou Manshon 

valor do auxílio (Shoureikin) varia conforme a avaliação da 

valor máximo será de até 1 milhão 

de ienes. Maiores informações, veja no site “Kosai

shi de Kurasou」 (Auxílio para fixar a residência 

Vamos morar em Kosai」) 

ka)  

 

“26º Kosai Oidensai”, em frente à estação de Washizu. Na 

Também, foram 

na cidade para treinamentos. Foi um evento 

 houve o desfile de 

do Verão.  

Incentivo para fixar sua residência na cidade.

á a campanha ”Sumokka Kosai?” 

sistema de auxílio para as

pessoas que vão comprar e construir novas casas e morar na 

Teijuu Sokushin 

ão comprar, construir 

e estabilizar a residência em Kosai, sendo que também envolvem 

aqueles que vão comprar apartamentos do tipo Bunjou Manshon 

varia conforme a avaliação da 

valor máximo será de até 1 milhão 

de ienes. Maiores informações, veja no site “Kosai-shi Teijuu 

(Auxílio para fixar a residência 

 

Na 

Foi um evento 

houve o desfile de 

Incentivo para fixar sua residência na cidade.  

á a campanha ”Sumokka Kosai?” 

sistema de auxílio para as 

pessoas que vão comprar e construir novas casas e morar na 

ão comprar, construir 

e estabilizar a residência em Kosai, sendo que também envolvem 

aqueles que vão comprar apartamentos do tipo Bunjou Manshon 

varia conforme a avaliação da 

valor máximo será de até 1 milhão 

shi Teijuu 

(Auxílio para fixar a residência 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

� Crianças que utilizam pré

 

【População alvo

●3 anos até 5 anos 

todas as crianças(no caso de

 pré-

do governo é 

▶ o período de taxa gratuita é de 3 anos, e começa a contar de 

1º dia de abril, após completar 3 anos, até antes de entrar na 

escola primária. 

※

pré

gratuito apartir de 3 anos completos, conforme o período da 

entrada.

▶ As despesas de trasnporte escolar, de refeição, das atividades 

e outros, serão pagas pelos pais normalmente. Porém, 

as famílias (com crianças), com renda menos de 

serão subsidiadas as misturas que acompanham a refeição 

(verduras, carnes, etc).

●0 a 2 anos de idade 

 

�Crianças que utilizam o serviço de creche da 

(Yoochien), depois do horário normal (Azukari Hoiku )

【População allvo

●Para estar dentro do padrão de gratuidade, deve fazer a 

inscrição para

●A taxa adicional do uso da pré

normal (Azukari), receberá a isenção de 

¥11,300 mensal) 

 

� Crianças que estão em instituições de creches não 

reconhecidas pelo governo

 

【população alvo

●Para estar

 gratuidade, deve fazer a inscrição 

para「

●Poderão ser gratuitas as taxas de

 uso da creche para famílias isentas do imposto residencial , com 

crianças de 3 até 5 anos (até 

(até ¥

Crianças que utilizam pré

opulação alvo 】

3 anos até 5 anos 

todas as crianças(no caso de

-escolas o limite do auxílio 

do governo é ¥ 25,700 mensal)

período de taxa gratuita é de 3 anos, e começa a contar de 

1º dia de abril, após completar 3 anos, até antes de entrar na 

escola primária. 

※Para os que frequentam a pr

pré-escolas particulares(a parte da educação), se tornará 

gratuito apartir de 3 anos completos, conforme o período da 

entrada. 

As despesas de trasnporte escolar, de refeição, das atividades 

e outros, serão pagas pelos pais normalmente. Porém, 

as famílias (com crianças), com renda menos de 

serão subsidiadas as misturas que acompanham a refeição 

(verduras, carnes, etc).

0 a 2 anos de idade 

Crianças que utilizam o serviço de creche da 

(Yoochien), depois do horário normal (Azukari Hoiku )

opulação allvo 】

Para estar dentro do padrão de gratuidade, deve fazer a 

inscrição para「Hoiku no Hitsuyousei no Nintei

A taxa adicional do uso da pré

normal (Azukari), receberá a isenção de 

11,300 mensal)  

Crianças que estão em instituições de creches não 

reconhecidas pelo governo

opulação alvo 】 

Para estar dentro do sistema de

gratuidade, deve fazer a inscrição 

「Hoiku no Hitsuyou sei no Nintei

Poderão ser gratuitas as taxas de

uso da creche para famílias isentas do imposto residencial , com 

crianças de 3 até 5 anos (até 

¥42,000 mensal) 

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita

※Esse sistema também 

 

 

Crianças que utilizam pré -escolas, creches e Kodomoen

】 

3 anos até 5 anos de idade→

todas as crianças(no caso de 

escolas o limite do auxílio 

25,700 mensal) 

período de taxa gratuita é de 3 anos, e começa a contar de 

1º dia de abril, após completar 3 anos, até antes de entrar na 

escola primária.  

Para os que frequentam a pr

escolas particulares(a parte da educação), se tornará 

gratuito apartir de 3 anos completos, conforme o período da 

As despesas de trasnporte escolar, de refeição, das atividades 

e outros, serão pagas pelos pais normalmente. Porém, 

as famílias (com crianças), com renda menos de 

serão subsidiadas as misturas que acompanham a refeição 

(verduras, carnes, etc). 

0 a 2 anos de idade → famílias isentas do impostos municipal

Crianças que utilizam o serviço de creche da 

(Yoochien), depois do horário normal (Azukari Hoiku )

】 

Para estar dentro do padrão de gratuidade, deve fazer a 

oiku no Hitsuyousei no Nintei

A taxa adicional do uso da pré-escola (Yoochien) após o horário 

normal (Azukari), receberá a isenção de 

 

Crianças que estão em instituições de creches não 

reconhecidas pelo governo  

 

dentro do sistema de

gratuidade, deve fazer a inscrição 

oiku no Hitsuyou sei no Nintei

Poderão ser gratuitas as taxas de

uso da creche para famílias isentas do imposto residencial , com 

crianças de 3 até 5 anos (até ¥37,000 mensal) , de 0 até 2

42,000 mensal)  

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita

Esse sistema também 

 

escolas, creches e Kodomoen

→  

escolas o limite do auxílio  

   

período de taxa gratuita é de 3 anos, e começa a contar de 

1º dia de abril, após completar 3 anos, até antes de entrar na 

Para os que frequentam a pré-escolas ou 

escolas particulares(a parte da educação), se tornará 

gratuito apartir de 3 anos completos, conforme o período da 

As despesas de trasnporte escolar, de refeição, das atividades 

e outros, serão pagas pelos pais normalmente. Porém, 

as famílias (com crianças), com renda menos de 

serão subsidiadas as misturas que acompanham a refeição 

ílias isentas do impostos municipal

Crianças que utilizam o serviço de creche da 

(Yoochien), depois do horário normal (Azukari Hoiku )

Para estar dentro do padrão de gratuidade, deve fazer a 

oiku no Hitsuyousei no Nintei

escola (Yoochien) após o horário 

normal (Azukari), receberá a isenção de ¥450 por dia. (limite até 

Crianças que estão em instituições de creches não 

dentro do sistema de 

gratuidade, deve fazer a inscrição  

oiku no Hitsuyou sei no Nintei」 

Poderão ser gratuitas as taxas de 

uso da creche para famílias isentas do imposto residencial , com 

37,000 mensal) , de 0 até 2

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita

Esse sistema também enquadra as famílias isentas de imposto residencial,

escolas, creches e Kodomoen

período de taxa gratuita é de 3 anos, e começa a contar de 

1º dia de abril, após completar 3 anos, até antes de entrar na 

escolas ou creches com 

escolas particulares(a parte da educação), se tornará 

gratuito apartir de 3 anos completos, conforme o período da 

As despesas de trasnporte escolar, de refeição, das atividades 

e outros, serão pagas pelos pais normalmente. Porém, para 

as famílias (com crianças), com renda menos de ¥3.600.000, 

serão subsidiadas as misturas que acompanham a refeição 

ílias isentas do impostos municipal

Crianças que utilizam o serviço de creche da pré-escola 

(Yoochien), depois do horário normal (Azukari Hoiku ) 

Para estar dentro do padrão de gratuidade, deve fazer a 

oiku no Hitsuyousei no Nintei」 

escola (Yoochien) após o horário 

450 por dia. (limite até 

Crianças que estão em instituições de creches não 

uso da creche para famílias isentas do imposto residencial , com 

37,000 mensal) , de 0 até 2 

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita
10月から保育料

enquadra as famílias isentas de imposto residencial,

2 

 

 

 

 

 

 

 

【Institui

sis tema

● envolvem, c

com creche provisória, após o horário normal (Ichiji Azukari), 

instituições de creches para crianças

centro de Family support .

�O serviço será gratuito também para as crianças esp eciais 

de 3 até 5 anos (idade antes da entrada na escola p rimária) 

que usam

【P

Durante 3 anos, a contar do dia 1º de abril, após completar 3 

anos de idade.

【Prestaç

Auxílio no desenvolvimento da criança (Jidou Hattatsushien), 

Auxílio médico no desenvolvimento da criança especial 

(Iryousei 

casa por órgãos autorizados de auxilio para crianças 

especiais, apoio de serviço de visitas das creches nas casas, 

entrada em instituições de assistência social para crianças 

especiais ou em hospitais es

deficientes.

※

▼Informações

(Sobre pré

●

(Yooji Kyouiku

(Sobre auxílio para crianças 

especiais)

●

Regional

                                   

Feriados da Prefeitura

■Feriado de outubro

escolas, creches e Kodomoen  

período de taxa gratuita é de 3 anos, e começa a contar de 

1º dia de abril, após completar 3 anos, até antes de entrar na 

creches com 

escolas particulares(a parte da educação), se tornará 

gratuito apartir de 3 anos completos, conforme o período da 

As despesas de trasnporte escolar, de refeição, das atividades 

para 

3.600.000, 

serão subsidiadas as misturas que acompanham a refeição 

ílias isentas do impostos municipal 

escola 

escola (Yoochien) após o horário 

450 por dia. (limite até 

uso da creche para famílias isentas do imposto residencial , com 

 anos 

 

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita
保育料が無償化

 
enquadra as famílias isentas de imposto residencial,

 

Institui ções e outros ó

tema】  

● envolvem, creches n

com creche provisória, após o horário normal (Ichiji Azukari), 

instituições de creches para crianças

centro de Family support .

O serviço será gratuito também para as crianças esp eciais 

de 3 até 5 anos (idade antes da entrada na escola p rimária) 

que usam  o serviço de apoio especial no desenvolvimento

Período da apliação do sistema 

Durante 3 anos, a contar do dia 1º de abril, após completar 3 

anos de idade.

Prestaç ão de s

Auxílio no desenvolvimento da criança (Jidou Hattatsushien), 

Auxílio médico no desenvolvimento da criança especial 

(Iryousei Jidou Hattatsu), serviços de visitas e assitência em 

casa por órgãos autorizados de auxilio para crianças 

especiais, apoio de serviço de visitas das creches nas casas, 

entrada em instituições de assistência social para crianças 

especiais ou em hospitais es

deficientes. 

※não precisa fazer

▼Informações  : 

(Sobre pré-escola, creche ou creche com pré

●Setor de Educação para Crianças Pequenas

Yooji Kyouiku-

 FAX.053-576

(Sobre auxílio para crianças 

especiais) (com deficiencias)

●Setor de Assist

Regional (Chiiki Fukushi

☎ 053-576-4532

FAX.053-576

                                   

Feriados da Prefeitura

Fechados 

Feriado de outubro

Dia 14 (2ª) Dia do Esporte

Dia 22 (3ª) Dia da Coroação

 

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita
無償化されます。 

enquadra as famílias isentas de imposto residencial,

ções e outros ó rgão

reches não reconhecidas pelo governo, órgãos 

com creche provisória, após o horário normal (Ichiji Azukari), 

instituições de creches para crianças

centro de Family support . 

O serviço será gratuito também para as crianças esp eciais 

de 3 até 5 anos (idade antes da entrada na escola p rimária) 

o serviço de apoio especial no desenvolvimento

eríodo da apliação do sistema 

Durante 3 anos, a contar do dia 1º de abril, após completar 3 

anos de idade. 

serviços que serão gratuitos

Auxílio no desenvolvimento da criança (Jidou Hattatsushien), 

Auxílio médico no desenvolvimento da criança especial 

Jidou Hattatsu), serviços de visitas e assitência em 

casa por órgãos autorizados de auxilio para crianças 

especiais, apoio de serviço de visitas das creches nas casas, 

entrada em instituições de assistência social para crianças 

especiais ou em hospitais es

não precisa fazer inscrição para que seja gratuito.

  

escola, creche ou creche com pré

Setor de Educação para Crianças Pequenas

-ka) ☎ 053-576

576-4872 

(Sobre auxílio para crianças 

(com deficiencias)

tor de Assistência Social

(Chiiki Fukushi-ka)

4532  

576-1220 

                                   

Feriados da Prefeitura
10月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

Fechados aos Sábados,

Feriado de outubro :  

Dia do Esporte

) Dia da Coroação

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita
 

enquadra as famílias isentas de imposto residencial, com filhos de 0 a 2 anos de idade.

rgão s que se enquadram no 

ão reconhecidas pelo governo, órgãos 

com creche provisória, após o horário normal (Ichiji Azukari), 

instituições de creches para crianças doentes, serviço do 

 

O serviço será gratuito também para as crianças esp eciais 

de 3 até 5 anos (idade antes da entrada na escola p rimária) 

o serviço de apoio especial no desenvolvimento

eríodo da apliação do sistema gratuito

Durante 3 anos, a contar do dia 1º de abril, após completar 3 

erviços que serão gratuitos

Auxílio no desenvolvimento da criança (Jidou Hattatsushien), 

Auxílio médico no desenvolvimento da criança especial 

Jidou Hattatsu), serviços de visitas e assitência em 

casa por órgãos autorizados de auxilio para crianças 

especiais, apoio de serviço de visitas das creches nas casas, 

entrada em instituições de assistência social para crianças 

especiais ou em hospitais especializados para crianças 

ão para que seja gratuito.

escola, creche ou creche com pré

Setor de Educação para Crianças Pequenas

576-1156  

(Sobre auxílio para crianças  

(com deficiencias) 

ncia Social  

ka) 

                                   

Feriados da Prefeitura  em Outubro
役所
やくしょ

のお休
お や す

み 

aos Sábados, Domingos e feriados.

Dia do Esporte 

) Dia da Coroação 

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita

com filhos de 0 a 2 anos de idade.

que se enquadram no 

ão reconhecidas pelo governo, órgãos 

com creche provisória, após o horário normal (Ichiji Azukari), 

doentes, serviço do 

O serviço será gratuito também para as crianças esp eciais 

de 3 até 5 anos (idade antes da entrada na escola p rimária) 

o serviço de apoio especial no desenvolvimento

gratuito 】 

Durante 3 anos, a contar do dia 1º de abril, após completar 3 

erviços que serão gratuitos 】 

Auxílio no desenvolvimento da criança (Jidou Hattatsushien), 

Auxílio médico no desenvolvimento da criança especial 

Jidou Hattatsu), serviços de visitas e assitência em 

casa por órgãos autorizados de auxilio para crianças 

especiais, apoio de serviço de visitas das creches nas casas, 

entrada em instituições de assistência social para crianças 

pecializados para crianças 

ão para que seja gratuito.  

escola, creche ou creche com pré-escola)  

Setor de Educação para Crianças Pequenas 

                                   

em Outubro
 

Domingos e feriados. 

Apartir de Outubro a taxa da creche será gratuita  

com filhos de 0 a 2 anos de idade. 

ão reconhecidas pelo governo, órgãos 

com creche provisória, após o horário normal (Ichiji Azukari), 

doentes, serviço do 

O serviço será gratuito também para as crianças esp eciais 

de 3 até 5 anos (idade antes da entrada na escola p rimária) 

o serviço de apoio especial no desenvolvimento  

Durante 3 anos, a contar do dia 1º de abril, após completar 3 

Auxílio no desenvolvimento da criança (Jidou Hattatsushien), 

Auxílio médico no desenvolvimento da criança especial 

Jidou Hattatsu), serviços de visitas e assitência em 

especiais, apoio de serviço de visitas das creches nas casas, 

entrada em instituições de assistência social para crianças 

pecializados para crianças 

 

 

                                    

em Outubro  

 

 

 



 

 

 

Inscrição para Creches públicas e 
reconhecidas para entrada em 2020
2020(R2)

As pessoas que pretendem colocar seus filhos nas creches 

públicas e creche com 

creche) da relação abaixo, a partir de abril de 2020, não se 

esqueçam de fazer a inscrição.

■Creche

 

 

 Washizu

Nagisa

Shin Ai 

 

■Creche

(parte  

 
creche/pré

Shirayuri Kodomoen

Bishoo Kodomoen

Okasaki Kodomoen

Arai Youc

※Previsto a abertura em abril de 2020

▼população alvo: 

▼período de inscrição:

1° de outubro(3ª)

※(exceto aos sábados,domingos e feriados)

▼modo de inscrição: 

documentos que devem ser apresentados, então, compareça 

no setor de creches no 3° andar da prefeitura.

▼atenção:

①A entrada na creche não é por ordem de inscrição.É avaliado 

a situação de cada família(Ex:horário de trabalho dos pais, 

se tem irmãos(ãs) na creche,etc) e definido a ordem de 

entrada.

②Dependendo 

inscritos, poderá acontecer de não

poder entrar na creche desejada.

③Se quiser visitar a creche, favor 

ligar e reservar o dia da visita.

▼Informações:

 Setor de Educação Pré

 (Yooji Kyooiku

 ☎053

Inscrição para Creches públicas e 
reconhecidas para entrada em 2020
2020(R2)年度

ね ん ど

 保育
ほ い く

As pessoas que pretendem colocar seus filhos nas creches 

públicas e creche com 

creche) da relação abaixo, a partir de abril de 2020, não se 

esqueçam de fazer a inscrição.

Creche  Pública legalizada

 creche  

Washizu Washizu 1163

Nagisa Iride 281

Shin Ai  Shirasuka 4207

Kiritsu Komi 1155

Creche  e pré escola

 da creche)   

creche/pré -escola
Shirayuri Kodomoen

Bishoo Kodomoen

Okasaki Kodomoen

Arai Youchien

Shin Ai Mitsuya 
Kodomoen※

Previsto a abertura em abril de 2020

população alvo: crianças pquenas 

período de inscrição:

1° de outubro(3ª)

(exceto aos sábados,domingos e feriados)

modo de inscrição: 

documentos que devem ser apresentados, então, compareça 

no setor de creches no 3° andar da prefeitura.

atenção:   

A entrada na creche não é por ordem de inscrição.É avaliado 

a situação de cada família(Ex:horário de trabalho dos pais, 

se tem irmãos(ãs) na creche,etc) e definido a ordem de 

entrada. 

Dependendo da situação de vagas e resultado de ajustes de 

inscritos, poderá acontecer de não

poder entrar na creche desejada.

Se quiser visitar a creche, favor 

ligar e reservar o dia da visita.

Informações:  

Setor de Educação Pré

(Yooji Kyooiku-ka)

053-576-1156 

  
Inscrição para Creches públicas e 

reconhecidas para entrada em 2020
保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども

As pessoas que pretendem colocar seus filhos nas creches 

públicas e creche com pré-escola reconhecidas(só na parte da 

creche) da relação abaixo, a partir de abril de 2020, não se 

esqueçam de fazer a inscrição. 

legalizada  (Ninka

endereço

Washizu 1163-1

Iride 281-8 

Shirasuka 4207 

Komi 1155-6 

escola  reconhecida

 

escola  endereço
Shirayuri Kodomoen Iride 377

Bishoo Kodomoen Umeda

Okasaki Kodomoen Kibi 3294

ien※ 
Arai-cho Arai 
1730 

Mitsuya 
※ 

Arai-cho 

Nakanogo 

2044-
Previsto a abertura em abril de 2020

crianças pquenas 

período de inscrição:   

1° de outubro(3ª) à 20 de dezembro(6ª)

(exceto aos sábados,domingos e feriados)

modo de inscrição: explicaremos individualmente quais os 

documentos que devem ser apresentados, então, compareça 

no setor de creches no 3° andar da prefeitura.

 

A entrada na creche não é por ordem de inscrição.É avaliado 

a situação de cada família(Ex:horário de trabalho dos pais, 

se tem irmãos(ãs) na creche,etc) e definido a ordem de 

da situação de vagas e resultado de ajustes de 

inscritos, poderá acontecer de não

poder entrar na creche desejada.

Se quiser visitar a creche, favor 

ligar e reservar o dia da visita. 

Setor de Educação Pré-escolar 

ka) 

  

  
Inscrição para Creches públicas e 

reconhecidas para entrada em 2020
こども園

えん

入園
にゅうえん

の

As pessoas que pretendem colocar seus filhos nas creches 

escola reconhecidas(só na parte da 

creche) da relação abaixo, a partir de abril de 2020, não se 

 

(Ninka  Hoikuen)  

endereço  

1 053

053

 053

053

reconhecida  (Nintei Kodomoen)

endereço  
Iride 377 

Umeda 128-3 

Kibi 3294-136 

cho Arai 
 

cho 

Nakanogo 

-2 
Previsto a abertura em abril de 2020 (R2) 

crianças pquenas de idade pré

à 20 de dezembro(6ª)  8:30 às 17:00

(exceto aos sábados,domingos e feriados)

explicaremos individualmente quais os 

documentos que devem ser apresentados, então, compareça 

no setor de creches no 3° andar da prefeitura.

A entrada na creche não é por ordem de inscrição.É avaliado 

a situação de cada família(Ex:horário de trabalho dos pais, 

se tem irmãos(ãs) na creche,etc) e definido a ordem de 

da situação de vagas e resultado de ajustes de 

inscritos, poderá acontecer de não 

poder entrar na creche desejada. 

Se quiser visitar a creche, favor  

 

 

Inscrição para Creches públicas e 
reconhecidas para entrada em 2020

の申込み
もうしこみ

について

As pessoas que pretendem colocar seus filhos nas creches 

escola reconhecidas(só na parte da 

creche) da relação abaixo, a partir de abril de 2020, não se 

 

☎ 

053-576-0442

053-573-2020

053-579-2238

053-522-7095

Kodomoen)  

☎ 
053-573-2081

053-572-3171

053-577-1234

053-594-0249

053-579-2238

de idade pré-escolar 

8:30 às 17:00 

(exceto aos sábados,domingos e feriados) 

explicaremos individualmente quais os 

documentos que devem ser apresentados, então, compareça 

no setor de creches no 3° andar da prefeitura. 

A entrada na creche não é por ordem de inscrição.É avaliado 

a situação de cada família(Ex:horário de trabalho dos pais, 

se tem irmãos(ãs) na creche,etc) e definido a ordem de 

da situação de vagas e resultado de ajustes de 

3 

Inscrição para Creches públicas e 
reconhecidas para entrada em 2020  

について 

As pessoas que pretendem colocar seus filhos nas creches 

escola reconhecidas(só na parte da 

creche) da relação abaixo, a partir de abril de 2020, não se 

0442 

2020 

2238 

7095 

2081 

3171 

1234 

0249 

2238 

 

 

explicaremos individualmente quais os 

documentos que devem ser apresentados, então, compareça 

A entrada na creche não é por ordem de inscrição.É avaliado 

a situação de cada família(Ex:horário de trabalho dos pais, 

da situação de vagas e resultado de ajustes de 

É um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

com idade até 

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

 

▼data do dep

▼referente aos meses: 

▼Informações : 

(Kosodate Shien

                                                      

 

Pagamento dos Impostos

❑Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

▼

Setor de Imposto(Zeimu

☎

 

❏Taxa do Seguro Nacional de

▼Informações :

 Saúde e Aposentadoria

 ☎

                                                                                                  
 

(dados atuais de 

【Total geral de habitantes

 

【Habitantes estrangeiros

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

filipinos

indoneses

outros

 

 

Ser
Auxílio Infantil em Outubro

É um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

com idade até concluírem o ensino médio(Chuugakkoo). O 

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

data do dep ósito :

eferente aos meses: 

nformações : 

(Kosodate Shien

                                                     

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento: 

Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

▼Informações

Setor de Imposto(Zeimu

☎ 053-576-4536

Taxa do Seguro Nacional de

▼Informações :

Saúde e Aposentadoria

☎ 053-576-4585

                                                                                                  

População de Kosai
(dados atuais de 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,578 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,797 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

filipinos 

indoneses 

outros 

Será depositado o 
Auxílio Infantil em Outubro

10月
がつ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

É um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

concluírem o ensino médio(Chuugakkoo). O 

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

ósito :  10 de outubro (

eferente aos meses: junho 

Setor de Auxílio na

(Kosodate Shien-ka)  ☎053-

                                                     

Pagamento dos Impostos
10月

がつ

Prazo de pagamento: 

Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

Informações  :  

Setor de Imposto(Zeimu-ka) 

4536   FAX.053

Taxa do Seguro Nacional de

Informações :  Setor de Seguro de

Saúde e Aposentadoria (Hoken Nenkin

4585  FAX. 053

                                                                                                  

População de Kosai
(dados atuais de 

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2019

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
29,139 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,510 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,750 

460 

326 

211 

188 

372 

      
á depositado o 

Auxílio Infantil em Outubro
手当
て あ て

の支給
しきゅう

月
づき

です
 

É um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

concluírem o ensino médio(Chuugakkoo). O 

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

10 de outubro (5ª)  

junho à setembro 

Setor de Auxílio na Criação da Criança 

053-576-1813 FAX053

                                                     

Pagamento dos Impostos  
月
がつ

の納税
のうぜい

 

Prazo de pagamento: 31 de outubro 

Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

  

FAX.053-576-1896 

Taxa do Seguro Nacional de  Saúde (4ª parcela)

Setor de Seguro de 

(Hoken Nenkin-ka)

FAX. 053-576-4880 

                                                                                                  

População de Kosai
(dados atuais de 31 de agosto

2019年
ね ん

8月
が つ

31日
に ち

】 

Total 
59,717 

 

Total 
3,307 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

 
á depositado o  

Auxílio Infantil em Outubro
です 

É um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

concluírem o ensino médio(Chuugakkoo). O 

próximo depósito será conforme o escrito abaixo. 

 

Criação da Criança 

FAX053-576-1220

                                                     

 em Outubro

31 de outubro  

Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

(4ª parcela)   

ka) 

 

                                                                                                  

População de Kosai  
agosto  2019)

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

52.92％ 

13.91％ 

9.86％ 

6.38％ 

5.68％ 

- 

Auxílio Infantil em Outubro  

É um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

concluírem o ensino médio(Chuugakkoo). O 

1220 

                                                                                                      

em Outubro  

 

Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a) 

                                                                                                  

2019) 

estrangeiros dentro do 
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Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai 湖西国際交流協会からのお知らせ 

≪Atendimento≫Japonês ：segunda～sexta  10:00～15:00 ★ Português: segunda-feira 12:30 ～14:30【�・FAX 053-575-2008】 

 
“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 

Prática de leitura e escrita japonesa. Para participar, passará 

por uma entrevista.▼trazer:  livros da escola, lápis, borracha e 

caderno. ▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2º andar 

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

 

 

 

                                                                  

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 
 

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola 

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista. 

▼trazer: tarefas: livro de Kokugo, lápis, borracha e caderno. 

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2º andar  

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

 
 
 
 
 
                                                           

 
Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 
(Aula de Japonês de Domingo )  

▼quando:  domingo     ▼custo: gratuito 

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

Washizu) ※comparecer no dia, direto no local 
 
 
 
 
 
 
 

Dia da semana mês dia horário 

quarta 
10 2,9,16,23,30 15:30 ～

17:30 11 6,13, 20, 27 

 

 
 
＊Kosai Tabunka Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku  Jigyoo  

Consulta Jurídica Gratuita paraEstrangeiros  
(c/ hora marcada)※Se precisar de intérprete, fale na hora da 
reserva. 
▼local: (Kosai Shimin Katsudoo Center Emina)    
▼trazer : zairyuu card, passaporte▼custo : gratuito    

▼tipos de consultas com despachante:  problemas do dia-a-dia, 

assuntos sobre renovação e outros de visto, divórcio, dívidas, 
abertura de firma, etc. 

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

 

 

 

 
 
 
▼Informações e reservas: Associação de Intercâmbio 
Internacional de Kosai(KOKO) �/FAX: 053-575-2008 
                                                            

 
KOKO Matsuri 
Festival Internacional  
 
▼quando:  17 de novembro (dom) 10:00 às 15:00 

▼local: Kosai –shi Amenity plaza  Sub Arina 
▼conteúdo: conhecer comida típica, cultura, música de diversos 
países !  ▼participação: gratuita   ※comida é paga 
                                                             
 

Aula de Como Jogar o Lixo corretamente 
▼quando:  6 de outubro (dom) 10：00～12：00▼ custo: gratuito 

▼local: Omote Washizu Tamokuteki Hooru (atrás do Nafuco)     

▼conteúdo: aprender a separar o lixo por meio de jogos 
 

Plantão do mês de Outubro 9:00 ～17:00  10 月の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 

Dia Hospitais e Clínicas Telefones 

6 (dom) 
Haruna Iin (Clínico geral/ angiologia) ☎ 053-578-1092 

Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia) ☎ 053-574-2315 

13 (dom) 
Kurinikku Ida (Cirurgia/clínico geral/gastroenterologia/mamas) ☎ 053-595-1188 

Seien Hifuka-Clínica de Alergia (Dermatologia/ alergologia) ☎ 053-574-3741 

14 (seg) 
Gotoo Naika Iin (Clínico geral/pediatria) ☎ 053-572-3292 

Ariki Ganka (oftalmologia) ☎ 053-576-0053 

20 (dom) 
Ushida Kurinikku (Cirurgia/ clínico geral/ gastroenterologia/ pediatria/ dermatologia) ☎ 053-574-2252 

Arai Ganka (oftalmologia) ☎ 053-594-7104 

22 (ter) 
Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia)  ☎ 053-595-0780 

Nishi Kosai Seikei Geka(Ortopedia, reumatologia,fisioterapia) ☎ 053-522-7001 

27 (dom) 
Kimoto Shoonika (Pediatria)  ☎ 053-576-1938 

Kawaguchi Seikei Geka ( Ortopedia/ fisioterapia/ reumatologia/ cirurgia) ☎ 053-573-3737 

※Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai”.  
☆Atendimento de Emergência： Kosai Byooin  ☎ 053-576-1231 (intérprete em português de segunda a sexta-feira das 9:00 às 12:00.)  

Hamana Byooin  ☎ 053-577-2333 (intérprete em português de terça a sábado das 9:00 às 13:00. 

Dia da 
semana mês dia horário 

sexta 
10 4,11,18,25 

18:00～19:30 
11 1, 8, 15, 22, 29 

 

mês dia horário 

10 6,13,20,27 10:00～12:00 

 

Dia de semana mês dia horário 
quarta 

10 
2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 

quarta 11 6 13:30～16:30 

 

 



 

 

 

※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

   31 

▼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:

▼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

▼dat

（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 : 10 

31 de outubro (5ª) 9:30 às 11:00

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:  2 e 16 de 

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 : 31 de outubro(5

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

: 10 de outubro(5ª) 13:00 às 15:15

outubro (5ª) 9:30 às 11:00

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

16 de novembro(sab)

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

: 31 de outubro(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 outubro(5ª) 13:00 às 15:15

outubro (5ª) 9:30 às 11:00 

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

novembro(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 outubro(5ª) 13:00 às 15:15 

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)） 

5 

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 junho de 
2019 

24/10(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 julho de 
2019  28/11(5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

Pais de 1º filho, nascidos 

em fevereiro de 2019 e 

interessados 

08/10 (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 março de 2019 e 

interessados 

12/11 (3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em outubro 
de 2018 

29/10 (3ª) 
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 novembro 
de 2018 

26/11 (3ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em março de 
2018 

09/10 (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 abril de 
2018 

13/11(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 31/agosto 

à 11/setembro de 2017 
07/10(2ª) 

13:20～ 
※Recepção: 
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha 
・escova de dentes 
※vir com os dentes 

escovados 

nascidos em 12 à 27 

de setembro de 2017 

 
21/10(2ª) 

nascidos em 28/set. à 
18/outubro de 2017 11/11(2ª) 

nascidos em 19/out. à 
6/novembro de 2017 25/11(2ª) 

Exame de 3 anos 
 
★ 

nascidos em julho de 
2016 

23/10(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 agosto de 
2016 

27/11(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 
17/10 (5ª) 
21/11 (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, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 24, 29, 30 e 31. 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


