
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 23 de novembro, na praça Himawari Hiroba em frente à estação de Washizu, 

iluminação). As crianças levantaram os copos com 

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que 

Reunião Explicativa para Matrícula 
no ano 2020

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

  Solicitamos

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e 

ginasiais japonesas de Kosai.  

※haverá 

 e espanhol.

▼quando:

  15:15

▼local:

▼documentos necessários:

criança, inkan

anotações

▼Informações:

Setor de Escola e

Educação (Gakkoo Kyooiku

☎ 053

Informativo da Prefeitura de 

 

▶ Publicação
▶ Edição

☎

Fax 053
▶ Website

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
▶ telefone direto c/intéprete
 053-

                            

No dia 23 de novembro, na praça Himawari Hiroba em frente à estação de Washizu, 

iluminação). As crianças levantaram os copos com 

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que 

eunião Explicativa para Matrícula 
no ano 2020

Primárias e Ginasiais 
 [2020年度

ね ん ど

湖西市

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

Solicitamos o comparecimento

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e 

ginasiais japonesas de Kosai.  

haverá intérpretes em português

e espanhol. 

quando:  17 de janeiro

15:15～(recepção: 

local:  Centro de Saúde e Assistência Social

(Salão de Estágio no 3° andar)

documentos necessários:

criança, inkan 

anotações 

Informações:   

Setor de Escola e

Educação (Gakkoo Kyooiku

053-576-4798 FAX 053

Informativo da Prefeitura de 

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

(Shimin-ka)
☎  053-576-1213
Fax 053-576-4880

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

576-2211  9:00 
(segunda à sexta)

                            

A luz ilumina calorosamente a noite do Inverno!

No dia 23 de novembro, na praça Himawari Hiroba em frente à estação de Washizu, 

iluminação). As crianças levantaram os copos com 

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que 

eunião Explicativa para Matrícula 
no ano 2020 , nas Escolas Públicas 

Primárias e Ginasiais 
湖西市
こ さ い し

立
りつ

小学校
しょうがっこう

 

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

o comparecimento

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e 

ginasiais japonesas de Kosai.   

intérpretes em português

e janeiro (6ª)  

recepção: 15:00 às 15:

Centro de Saúde e Assistência Social

(Salão de Estágio no 3° andar)

documentos necessários:  zairyuu card e passaporte da 

 (carimbo do responsável) e material para 

Setor de Escola e 

Educação (Gakkoo Kyooiku-ka)

FAX 053-576-1184

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

ka) 
1213  
4880 

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

9:00 às 16:30  
(segunda à sexta)

                            

A luz ilumina calorosamente a noite do Inverno!

No dia 23 de novembro, na praça Himawari Hiroba em frente à estação de Washizu, 

iluminação). As crianças levantaram os copos com 

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que 

 
eunião Explicativa para Matrícula 

, nas Escolas Públicas 
Primárias e Ginasiais 

小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

入 学
にゅうがく

 

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

o comparecimento dos pais que pretendem 

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e 

 

intérpretes em português 

 

15:15 ） 

Centro de Saúde e Assistência Social

(Salão de Estágio no 3° andar) 

zairyuu card e passaporte da 

(carimbo do responsável) e material para 

ka) 

1184 

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

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

 
(segunda à sexta)  

                            

A luz ilumina calorosamente a noite do Inverno!
 冬の夜

No dia 23 de novembro, na praça Himawari Hiroba em frente à estação de Washizu, 

iluminação). As crianças levantaram os copos com as velas acesas, e assim , foi acesa 

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que 

eunião Explicativa para Matrícula 
, nas Escolas Públicas 

Primárias e Ginasiais  

入 学
にゅうがく

説明会
せつめいかい

] 

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros. 

dos pais que pretendem 

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e 

Centro de Saúde e Assistência Social-Oboto 

zairyuu card e passaporte da 

(carimbo do responsável) e material para 

 

Informativo da Prefeitura de  
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A luz ilumina calorosamente a noite do Inverno!
夜、温かく照らし

No dia 23 de novembro, na praça Himawari Hiroba em frente à estação de Washizu, 

velas acesas, e assim , foi acesa 

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que 

eunião Explicativa para Matrícula  

, nas Escolas Públicas  

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

zairyuu card e passaporte da 

(carimbo do responsável) e material para 
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  Venha montar a sua pipa, e se divertir soltandô

  Para 

Social(Shakai Kyooiku

preencher os dados necessários e enviar por FAX para a 

secretaria responsável, ou se inscrever diretamente.

▼quando

※se chover será cancelado  

▼local :

▼o que levar :

ou canetinha colorida(para desenhar e pintar), tesoura, 

canivete, cola para madeira, tapetinho para sentar, sacola para 

por o lixo, cola, agasalho, etc.

▼Informações :

  Secretaria Geral do Clube de 

Jovens Inventores de Kosai

＜Setor de Educação Social

  (Hatsumei Kurabu Jimukyoku

(Shakai Kyooiku

  ☎

FAX 053
 

 

A luz ilumina calorosamente a noite do Inverno!
らし出す 

No dia 23 de novembro, na praça Himawari Hiroba em frente à estação de Washizu, foi realizado o Kira

velas acesas, e assim , foi acesa toda a il

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que 

41° Festival de

Venha montar a sua pipa, e se divertir soltandô

Para participar, faça o download no site do setor de Educação 

Social(Shakai Kyooiku

preencher os dados necessários e enviar por FAX para a 

secretaria responsável, ou se inscrever diretamente.

▼quando  : 26 de janeiro (dom

se chover será cancelado  

▼local :  Campo Esportivo de

▼o que levar :  linha para pipa, luva (Gunte), tinta de pintura 

ou canetinha colorida(para desenhar e pintar), tesoura, 

canivete, cola para madeira, tapetinho para sentar, sacola para 

por o lixo, cola, agasalho, etc.

Informações :  

Secretaria Geral do Clube de 

Jovens Inventores de Kosai

Setor de Educação Social

(Hatsumei Kurabu Jimukyoku

(Shakai Kyooiku

☎ 053-576-4793

FAX 053-576-1237

A luz ilumina calorosamente a noite do Inverno!

foi realizado o Kira

toda a ilmuminação de cerca de dez mil lâmpadas. 

A iluminação enfeita a noite do inverno, e acolhe calorosamente com seu brilho, as pessoas que passam

Festival de  Pipas de Pais e Filhos
第 41 回 親子

お や こ

Venha montar a sua pipa, e se divertir soltandô

participar, faça o download no site do setor de Educação 

Social(Shakai Kyooiku-ka) e imprima o formulário de inscrição, 

preencher os dados necessários e enviar por FAX para a 

secretaria responsável, ou se inscrever diretamente.

26 de janeiro (dom

se chover será cancelado  ▼

Campo Esportivo de Kosai

linha para pipa, luva (Gunte), tinta de pintura 

ou canetinha colorida(para desenhar e pintar), tesoura, 

canivete, cola para madeira, tapetinho para sentar, sacola para 

por o lixo, cola, agasalho, etc. 

 

Secretaria Geral do Clube de 

Jovens Inventores de Kosai 

Setor de Educação Social＞ 

(Hatsumei Kurabu Jimukyoku

(Shakai Kyooiku-ka)) 

4793 

1237  

A luz ilumina calorosamente a noite do Inverno!  

foi realizado o Kira Kira Festa (

muminação de cerca de dez mil lâmpadas. 

passam pela estação e Washizu.

Pipas de Pais e Filhos
親子
お や こ

凧揚げ
た こ あ げ

大会
たいかい

 

Venha montar a sua pipa, e se divertir soltandô

participar, faça o download no site do setor de Educação 

ka) e imprima o formulário de inscrição, 

preencher os dados necessários e enviar por FAX para a 

secretaria responsável, ou se inscrever diretamente.

26 de janeiro (dom)  8:45～ (recepção 8:15

▼custo :  gratuito

 Kosai (Kosai Undoo 

linha para pipa, luva (Gunte), tinta de pintura 

ou canetinha colorida(para desenhar e pintar), tesoura, 

canivete, cola para madeira, tapetinho para sentar, sacola para 

 

Secretaria Geral do Clube de  

 

(Hatsumei Kurabu Jimukyoku 

 

Kira Festa (Abertura da

muminação de cerca de dez mil lâmpadas. 

estação e Washizu.

Pipas de Pais e Filhos
 

Venha montar a sua pipa, e se divertir soltandô-a para o alto!

participar, faça o download no site do setor de Educação 

ka) e imprima o formulário de inscrição, 

preencher os dados necessários e enviar por FAX para a 

secretaria responsável, ou se inscrever diretamente.  

(recepção 8:15～

gratuito 

(Kosai Undoo Kooen)

linha para pipa, luva (Gunte), tinta de pintura 

ou canetinha colorida(para desenhar e pintar), tesoura, 

canivete, cola para madeira, tapetinho para sentar, sacola para 

Abertura da 

muminação de cerca de dez mil lâmpadas. 

estação e Washizu.  

Pipas de Pais e Filhos  

a para o alto! 

participar, faça o download no site do setor de Educação 

ka) e imprima o formulário de inscrição, 

～) 

Kooen) 

linha para pipa, luva (Gunte), tinta de pintura 

canivete, cola para madeira, tapetinho para sentar, sacola para 
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Tome cuidado com a Intoxicação  

Alimentar por Norovírus 
ノロウィルス食 中 毒

しょくちゅうどく

にご注意
ちゅうい

ください 
 

No inverno (novembro à março), é a época em que se 

propaga o Norovírus, precisamos nos prevenir tomando 

como referência os seguintes pontos abaixo. 

 ①Ao voltar para a casa lave bem as mãos utilizando o 

sabonete, antes da refeição, antes de cozinhar, e depois que 

sair do banheiro. A maioria dos casos de transmissão ocorre 

através de alimentos preparados pelas mãos de pessoas 

infectadas.  

②Diarréia e vômito   

É necessário a esterilização, utilizando 1000 ppm do 

hipoclorito de sódio (20 ml do alvejante à base de cloro + 1 

litro de água) compra-se em farmácias.  

A pessoa que irá fazer a esterilização deve tomar cuidado 

para não ser infectado pelo vírus, utilizando as luvas e 

máscaras descartáveis.   

③É necessário cozinhar bem os alimentos (de 85～90ºC, 

durante 90 segundos). Os moluscos podem estar 

contaminados com o Norovírus, por isso é necessário 

cozinhar bem.  

▼Informações: Centro de Controle 

 Higiene e Saúde pública da zona  

Oeste de da Província 

(Ken SeibuHokenjo Hamanako 

 Bunchoosha) 

☎ 053-594-3661 

FAX 053-594-3075 

                                                          
 

Será paralizado o uso da Piscina 
aquecida do Amenity Plaza  
アメニティプラザ 温水

おんすい

プールの利用
り よ う

中止
ちゅうし

について 

   

A piscina aquecida não poderá ser utilizada até 31 de janeiro, 

para restauração das instalações.   

Estaremos causando incoveniências aos usuários. Pedimos 

desculpas pelo transtorno. Contamos com a sua compreensão. 

▼Período de restauração:  

21 de dezembro de 2019 (sab) à 31 de janeiro de 2020 (6ª) 

※durante o período de 29 de dezembro (dom)～5 de 

janeiro(dom), o Amenity Plaza em geral estará fechado. 

▼Informações:  

Kosai Amenity Plaza 

 ☎ 053-573-0777  

FAX 053-577-5551 

 

 
 

Foi inaugurado o 
BOAT KIDS PARK  
Mooovi Hamanako 

ボートキッズパークモーヴィ浜名
は ま な

湖
こ

OPEN 

  

No dia 14 de dezembro(sab),foi inaugurado o BOAT KIDS 

PARK Mooovi Hamanako. É um espaçopara as crianças, 

divididos em zonas adequados conforme o crescimento da 

criança, sendo que em cada zona poderão encontrar diversos 

dispositivos interessantes para「Brincar」.  

Vamos brincar juntos movimentando todo o corpo. 

 
▼Horário de funcionamento:  

10:10 às 16:30  

★ Dia de semana (dias úteis)  

  Uso no máximo de 120 minutos  

(a cada 120 minutos é feita a troca) 

➀10:10～ ②12:20～    ③14:30～ 

 

★ Sábados, domingos e feriados> 

 Uso máximo de 60 minutos (a cada 60 minutos é feita a troca )  

① 10:10～  

② 11:30～ 

③ 12:50～  

④ 14:10～ 

 ⑤  15:30～ 

▼Idade alvo : 6 meses à 12 anos   

▼Custo:  adultos ・ crianças ⇔ ¥300 por pessoa 

 Nos dias que há Campeonato de barcos, os adultos pagam 

¥200. 

▼Informações:    

BOAT KIDS PARK Mooovi Hamanako 

☎053-594-7131 
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【Tipos de aparelhos eletrodom

TV, ar condicionado, geladeira, máquina de lavar e secar 

roupas não podem ser levados no posto de coleta de lixo do bairro 

e nem 

funcionando, tente consultar a

descarta

  

 

 

 

●Modo de descartar

※Para descartar os ítens acima é necessário pagar a taxa de 

reciclagem. Se for pedir para as lojas de eletrodomésticos 

recolherem, serão cobradas a taxa de recolha e a taxa de 

transporte. 

○ Se for trocar o eletrodoméstico por um novo

→Solicite o recolhimento do usado na loja onde está 

comprando o novo eletrodoméstico.

○Em caso de somente querer descartar o usado

  •E não tem como fazer o carregamento

→Tente conversar na loja onde comprou ou em lojas de 

eletrodomésticos perto de sua casa. Há lojas que fazem o 

serviço de carregamento mesmo que não tenha comprado 

nessa loja. 

  •Quando há possibilidade de fazer o carregamento por si. 

→Ap

faz

reciclagem

isso 

modelo e o tamanho do produto (geladeira veri

volume).

 

 

 

 

 

 

（※1）

   •Nippon Express Co. Ltd

Centro de Distribuição de Hamamatsu 

(Hamamatsu

   •Benikyu Shooten

 (Toyohashi

（※2）

informações no 

Eletrodomésticos

▼Informações

    (Haikibutsu Taisaku

☎

Como descartar 
que não usa mais

不要
ふ よ う

になったテレビや

Tipos de aparelhos eletrodom

TV, ar condicionado, geladeira, máquina de lavar e secar 

roupas não podem ser levados no posto de coleta de lixo do bairro 

e nem no centro de controle do meio ambiente. Se ainda estiver 

funcionando, tente consultar a

descartar das seguintes formas abaixo

Modo de descartar

Para descartar os ítens acima é necessário pagar a taxa de 

reciclagem. Se for pedir para as lojas de eletrodomésticos 

recolherem, serão cobradas a taxa de recolha e a taxa de 

transporte.  

Se for trocar o eletrodoméstico por um novo

Solicite o recolhimento do usado na loja onde está 

comprando o novo eletrodoméstico.

Em caso de somente querer descartar o usado

•E não tem como fazer o carregamento

Tente conversar na loja onde comprou ou em lojas de 

eletrodomésticos perto de sua casa. Há lojas que fazem o 

serviço de carregamento mesmo que não tenha comprado 

nessa loja.  

Quando há possibilidade de fazer o carregamento por si. 

Após comprar o 

faz-se o carregamento até o local de recolha

reciclagem（※

isso é necessário que deixe verificado antes o número do 

modelo e o tamanho do produto (geladeira veri

volume). 

）Locais de recolha nos arredores de Kosai

Nippon Express Co. Ltd

Centro de Distribuição de Hamamatsu 

(Hamamatsu-shi, Naka

Benikyu Shooten

(Toyohashi-shi Jinno 

）Detalhes sobre as taxas de reciclagem 

informações no ｢Cent

Eletrodomésticos｣ ☎

Informações  : Medidas de Controle de R

Haikibutsu Taisaku

☎ 053-577-1280 FAX 053

 
 

descartar a TV e geladeira 
que não usa mais

になったテレビや

Tipos de aparelhos eletrodom

TV, ar condicionado, geladeira, máquina de lavar e secar 

roupas não podem ser levados no posto de coleta de lixo do bairro 

centro de controle do meio ambiente. Se ainda estiver 

funcionando, tente consultar alguma

r das seguintes formas abaixo

Modo de descartar ： 

Para descartar os ítens acima é necessário pagar a taxa de 

reciclagem. Se for pedir para as lojas de eletrodomésticos 

recolherem, serão cobradas a taxa de recolha e a taxa de 

Se for trocar o eletrodoméstico por um novo

Solicite o recolhimento do usado na loja onde está 

comprando o novo eletrodoméstico.

Em caso de somente querer descartar o usado

•E não tem como fazer o carregamento

Tente conversar na loja onde comprou ou em lojas de 

eletrodomésticos perto de sua casa. Há lojas que fazem o 

serviço de carregamento mesmo que não tenha comprado 

Quando há possibilidade de fazer o carregamento por si. 

ós comprar o bilhete de reciclagem do eletrodoméstico, 

se o carregamento até o local de recolha

※2）vai depender da marca e o tamanho, 

é necessário que deixe verificado antes o número do 

modelo e o tamanho do produto (geladeira veri

Locais de recolha nos arredores de Kosai

Nippon Express Co. Ltd   

Centro de Distribuição de Hamamatsu 

shi, Naka-ku Kanda 1339

Benikyu Shooten  Co. Fábrica da matriz

shi Jinno Shinden Chinowari 12)

Detalhes sobre as taxas de reciclagem 

Centro de Bilhetes de Reciclagem de

☎0120-319-640

Medidas de Controle de R

Haikibutsu Taisaku-ka)  

1280 FAX 053-577

 

 

 
 

a TV e geladeira 
que não usa mais

になったテレビや冷蔵庫
れ い ぞ う こ

はどの

Tipos de aparelhos eletrodom ésticos que são recicláveis

TV, ar condicionado, geladeira, máquina de lavar e secar 

roupas não podem ser levados no posto de coleta de lixo do bairro 

centro de controle do meio ambiente. Se ainda estiver 

lguma loja de usados, ou tentar 

r das seguintes formas abaixo： 

Para descartar os ítens acima é necessário pagar a taxa de 

reciclagem. Se for pedir para as lojas de eletrodomésticos 

recolherem, serão cobradas a taxa de recolha e a taxa de 

Se for trocar o eletrodoméstico por um novo 

Solicite o recolhimento do usado na loja onde está 

comprando o novo eletrodoméstico. 

Em caso de somente querer descartar o usado

•E não tem como fazer o carregamento 

Tente conversar na loja onde comprou ou em lojas de 

eletrodomésticos perto de sua casa. Há lojas que fazem o 

serviço de carregamento mesmo que não tenha comprado 

Quando há possibilidade de fazer o carregamento por si. 

bilhete de reciclagem do eletrodoméstico, 

se o carregamento até o local de recolha

vai depender da marca e o tamanho, 

é necessário que deixe verificado antes o número do 

modelo e o tamanho do produto (geladeira veri

Locais de recolha nos arredores de Kosai

Centro de Distribuição de Hamamatsu  

anda 1339-1)   

Fábrica da matriz 

Shinden Chinowari 12)

Detalhes sobre as taxas de reciclagem 

ro de Bilhetes de Reciclagem de

640 https://www.rck.aeha.or.jp

Medidas de Controle de Resíduos de L

577-3253  

a TV e geladeira 
que não usa mais  

の捨て方
す て か た

 

ésticos que são recicláveis

TV, ar condicionado, geladeira, máquina de lavar e secar 

roupas não podem ser levados no posto de coleta de lixo do bairro 

centro de controle do meio ambiente. Se ainda estiver 

loja de usados, ou tentar 

Para descartar os ítens acima é necessário pagar a taxa de 

reciclagem. Se for pedir para as lojas de eletrodomésticos 

recolherem, serão cobradas a taxa de recolha e a taxa de 

 

Solicite o recolhimento do usado na loja onde está 

Em caso de somente querer descartar o usado 

Tente conversar na loja onde comprou ou em lojas de 

eletrodomésticos perto de sua casa. Há lojas que fazem o 

serviço de carregamento mesmo que não tenha comprado 

Quando há possibilidade de fazer o carregamento por si. 

bilhete de reciclagem do eletrodoméstico, 

se o carregamento até o local de recolha（※1）.A taxa de 

vai depender da marca e o tamanho, 

é necessário que deixe verificado antes o número do 

modelo e o tamanho do produto (geladeira verifique o 

Locais de recolha nos arredores de Kosai  

   ☎053-442-1665

Shinden Chinowari 12) ☎0532-32-8888

Detalhes sobre as taxas de reciclagem procure 

ro de Bilhetes de Reciclagem de 

https://www.rck.aeha.or.jp

íduos de Lixo 
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a TV e geladeira  

ésticos que são recicláveis 】 

roupas não podem ser levados no posto de coleta de lixo do bairro 

centro de controle do meio ambiente. Se ainda estiver 

loja de usados, ou tentar 

Para descartar os ítens acima é necessário pagar a taxa de 

reciclagem. Se for pedir para as lojas de eletrodomésticos 

recolherem, serão cobradas a taxa de recolha e a taxa de 

Solicite o recolhimento do usado na loja onde está 

Tente conversar na loja onde comprou ou em lojas de 

eletrodomésticos perto de sua casa. Há lojas que fazem o 

serviço de carregamento mesmo que não tenha comprado 

Quando há possibilidade de fazer o carregamento por si.  

bilhete de reciclagem do eletrodoméstico, 

taxa de 

vai depender da marca e o tamanho, por 

é necessário que deixe verificado antes o número do 

fique o 

1665 

8888 

https://www.rck.aeha.or.jp 

 

 

 

Fechados aos Sábados e

 

Feriados: 

 Feriado de Ano novo:

1 à 5 de janeiro de 2020(a prefeitura não funciona)

                                     

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼

 (Hoken Nenkin

 

❏Imposto residencial municipal e

▼

   

   

                                             

 

(dados atuais de 

 

【Total geral de habitantes

 

【Habitantes estrangeiros

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriados: 1° de janeiro (4

13 (seg) 

Feriado de Ano novo:

1 à 5 de janeiro de 2020(a prefeitura não funciona)

                                     

Pagamento dos Impostos
no mês de 

Prazo de pagamento: 
 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

(Hoken Nenkin

Imposto residencial municipal e

 estadual (4ª parcela)

▼Informações

   Setor de Impostos (Zeimu

   ☎ 053-576-

                                             

População de Kosai
(dados atuais de 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,623 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,888 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Feriados da Prefeitura
1月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

Fechados aos Sábados e  Domingos.

1° de janeiro (4ª) Ano novo

13 (seg) Dia da Maioridade

Feriado de Ano novo:   

1 à 5 de janeiro de 2020(a prefeitura não funciona)

                                     

Pagamento dos Impostos
no mês de 

1月
がつ

Prazo de pagamento: 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Informações :  Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

(Hoken Nenkin-ka) ☎ 053-576

Imposto residencial municipal e

estadual (4ª parcela)  

Informações  : 

Setor de Impostos (Zeimu

4536  FAX 053

                                             

População de Kosai
(dados atuais de 30

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2019

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
29,110 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,545 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,812 

467 

356 

216 

211 

371 

      
Feriados da Prefeitura  de 

役所
やくしょ

のお休
お や す

み 

Domingos.  

) Ano novo 

Dia da Maioridade 

1 à 5 de janeiro de 2020(a prefeitura não funciona)

                                     
 

Pagamento dos Impostos
no mês de Janeiro

月
がつ

の納税
のうぜい

 

Prazo de pagamento: 31 de janeiro de 2020

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (7ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

-576-4585  FAX. 053

Imposto residencial municipal e  

Setor de Impostos (Zeimu-ka) 

053-576-1896 

                                             

População de Kosai
30 de novembro 
2019年

ね ん

11月
が つ

30日
に ち

】 

Total 
59,733 

 

Total 
3,433 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

 
de Janeiro
 

1 à 5 de janeiro de 2020(a prefeitura não funciona) 

                                     

Pagamento dos Impostos  
Janeiro  

janeiro de 2020

(7ª parcela)  

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

FAX. 053-576-4880

 

                                                                                                  

População de Kosai  
novembro 2019)

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

52.66％ 

13.62％ 

10.36％ 

6.28％ 

6.14％ 

- 

Janeiro  

                                      

 

janeiro de 2020  

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria 

4880 

                                                     

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】 

 
＊Kosai Tabunka Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku  Jigyoo  

Consulta Jurídica Gratuita para Estrangeiros  
外国人
が い こ く じ ん

無料
む り ょ う

相談
そ う だ ん

(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 

                                                            
 

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 

 
“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▼custo :¥300 por vez 

 Emina, 2º andar (atrás da estação de Washizu)  

★22 de janeiro, vem a caravana de livros「Ohanashitai 」 . Venha 

ler o livro que você gosta. 

 

 

 

 

                                                                  

 
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 

 

Dia da semana mês dia horário 

quarta 
jan 8, 15,22, 29 

15:30～17:30 
fev 5,12,19, 26 

 

Dia da 
semana mês dia horário 

sexta 
jan 10, 17, 24, 31 

18:00～19:30 
fev 21, 28 

 

Dia de semana mês dia horário 
domingo janeiro 19 10:00 ～13:00 

quarta 
fevereiro 

5 13:30～16:30 

domingo 16 10:00 ～13:00 

 

mês dia horário 

janeiro 12, 19, 26 
10:00～12:00 

fevereiro 2, 9, 16, 23 

 

 

Plantão do mês de Janeiro 9:00 ～17:00  1 月の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 
Dia Hospitais e Clínicas  Telefones  

1 (qua) 
Shinmura ( Pediatria/ clínico geral/ alergologia) ☎ 053-594-0080 

Ishihama Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

2 (qui) 
Hikida Kurinikku(Clínico geral/ angiologia/pediatria) ☎ 053-594-8222 

Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-578-0658 

3 (sex) 
Nagao Kurinikku (Clínico geral/ angiologia/ pediatria/ fisioterapia) ☎ 053-574-3222 

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

5 (dom) 
Arai Aoba Kurinikku ( Pediatria/ Clínico geral) ☎ 053-594-0044 

Nakamura Kurinikku (Gastroenterologia/ clínico geral/ cirurgião/ proctologia/ dermatologia/ fisioterapia) ☎ 053-577-5554 

12 (dom) 
Ishihama Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral) ☎ 053-574-3317 

 13 (seg) 
Shinmura Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-594-0080 

Kimoto Shoonika (Pediatria)  ☎ 053-576-1938 

19 (dom) 
Ookubo Shoonika Naika Kurinikku ( Pediatria/ clínico geral/ alergologia) ☎ 053-594-7311 

Shinjohara Iin (Clínico geral/ pediatria/ otorrinolaringologia/ dermatologia/ traquéia/ esofagologia) ☎ 053-577-0112 

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

Kurinikku Ida (Cirurgia/clínico geral/gastroenterologia/mamas)  ☎ 053-595-1188 
※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.  

 



 

 

 

※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

   23 de janeiro (5ª) 17:00 às 19:45

▼loca l

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(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

▼quando

※4 e 11

※ Com atendimento em português.

(10:00

▼local : 

▼informaçõe

☎ 053

＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da 

não poderá ser atendido no dia.

■ Associação de Intercâmbio

▼local: 

Hamamatsu 4F   

E-mail:

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

Consultas do dia

▼dia e horário

＜Consulta gratuita Jurídica

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 :16 

23 de janeiro (5ª) 17:00 às 19:45

l : Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(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

quando : terça à sábado (

4 e 11 de janeiro(sab)não funciona.

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 espera ou 

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 : 30 de janeiro 

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

:16 de janeiro(5ª

23 de janeiro (5ª) 17:00 às 19:45

Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(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

terça à sábado (9:30～

de janeiro(sab)não funciona.

Com atendimento em português.

13:00～17:00) 

Arai Chiiki Center ▼custo

Shookoo Kankoo

0855  

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

situação, poderá alongar a hora de espera ou 

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

Consulta gratuita Jurídica ＞(por ordem de 

Com Advogados, Despachantes Administrativos

de janeiro  

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)

ª) 9:30 às 11:00

23 de janeiro (5ª) 17:00 às 19:45 

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

～17:00)  

de janeiro(sab)não funciona. 

Com atendimento em português. 

 

custo  : Gratuito 

Kankoo-ka   

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

situação, poderá alongar a hora de espera ou 

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 

Com Advogados, Despachantes Administrativos

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) 

) 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. 

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 

 

situação, poderá alongar a hora de 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.

※ 2 de janeiro(5

▼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 e 3º  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.

de janeiro(5ª)não funciona.

,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 

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.

)não funciona. 

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 

o ser 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 setembro 
de 2019 

23/jan(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 outubro 
de 2019  27/fev(5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

Pais de 1º filho, nascidos 

em maio de 2019 e 

interessados 

14/jan (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 junho de 2019 e 

interessados 

06/fev (5ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em janeiro 
de 2019 

28/jan (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 fevereiro 
de 2019 

13/fev (5ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em junho de 
2018 

15/jan(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 julho de 
2018 

12/fev(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 23 de nov. 

à 9 de dez. de 2017 
20/jan(2ª) 

13:20～ 
※Recepção: 
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha 
・escova de dentes 
※vir com os dentes 

escovados 

nascidos em 10/ dez/ 
2017 à 3/ jan/ 2018 

 
27/jan(2ª) 

nascidos em 4 à 14 de 
janeiro de 2018 03/fev(2ª) 

nascidos em 15 à 26 
de janeiro de 2018 17/fev(2ª) 

Exame de 3 anos 
 
★ 

nascidos em outubro 
de 2016 

29/jan(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 novembro 
de 2016 

26/02(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/jan(5ª) 
20/fev (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 :  7, 8,14,16, 21,22, 23, 28 e 30 . 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


