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A medida mais importantes para evitar o cont

coronaví

infectadas (conhecidos como Cluster). Vamos evitar sair de casa 

sem necessidade. E se tiver a necessidade de sair, 

prevenção, evite essas 3 situações 

conjuntas no dia

 

①locais mal arejado

②aglomeraç

「Local lotado de gente

③conversar ou falar de perto com outras pessoas 

「Situação de Contato muito próximo

            

 

●e pedimos para que continuem tomando

medidas de prevenç

usar máscaras e seguir a

Informativo da Prefeitura de 

 

▶ Publicação
▶ Edição

☎

Fax 053
▶ Website

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

                            

Evitem  
as 3 situaç

(em japonês,

外出
がいしゅつ

をひかえ

A medida mais importantes para evitar o cont

coronavírus é evitar o surgimento de grupos de pessoas 

infectadas (conhecidos como Cluster). Vamos evitar sair de casa 

sem necessidade. E se tiver a necessidade de sair, 

prevenção, evite essas 3 situações 

conjuntas no dia-a

ocais mal arejado

aglomerações de muitas de pessoas

Local lotado de gente

conversar ou falar de perto com outras pessoas 

ituação de Contato muito próximo

           desinfetar os objet

●evitem de se 

de emergências

 o número de infectados.

e pedimos para que continuem tomando

medidas de prevenç

usar máscaras e seguir a

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)

                            

※Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus. 

 
 sair de casa

3 situaç ões de aglomerações

(em japonês,

をひかえ、３つの「

A medida mais importantes para evitar o cont

é evitar o surgimento de grupos de pessoas 

infectadas (conhecidos como Cluster). Vamos evitar sair de casa 

sem necessidade. E se tiver a necessidade de sair, 

prevenção, evite essas 3 situações 

a-dia: 

ocais mal arejados「Local fechado

de muitas de pessoas

Local lotado de gente」 

conversar ou falar de perto com outras pessoas 

ituação de Contato muito próximo

●além dessas 3 

desinfetar os objet

●evitem de se 

de emergências, para

o número de infectados.

e pedimos para que continuem tomando

medidas de prevenção, de lavar bem as mãos, 

usar máscaras e seguir a etiqueta da

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

ka) 
1213  
4880 

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

9:00 às 16:30  
(segunda à sexta)

                            

Chegou a Primavera
Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus. 

 
sair de casa  e tamb

ões de aglomerações

(em japonês, “3 Mitsu”) 

「密
みつ

」を避
さ

けましょう

A medida mais importantes para evitar o cont

é evitar o surgimento de grupos de pessoas 

infectadas (conhecidos como Cluster). Vamos evitar sair de casa 

sem necessidade. E se tiver a necessidade de sair, 

prevenção, evite essas 3 situações  

fechado」 

de muitas de pessoas 

conversar ou falar de perto com outras pessoas 

ituação de Contato muito próximo」 

além dessas 3 siruações

desinfetar os objetos que todos utilizam juntos.

evitem de se locomoverem sem necessidade

, para as regiões onde aumenta

o número de infectados.  

e pedimos para que continuem tomando 

ão, de lavar bem as mãos, 

etiqueta da tosse. 

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

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

 
(segunda à sexta)  

                            

Chegou a Primavera
Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus. 

e tamb ém 
ões de aglomerações !

 

ましょう！   

A medida mais importantes para evitar o contágio do novo 

é evitar o surgimento de grupos de pessoas 

infectadas (conhecidos como Cluster). Vamos evitar sair de casa 

sem necessidade. E se tiver a necessidade de sair, por 

conversar ou falar de perto com outras pessoas  

siruações, procurem

os que todos utilizam juntos.

moverem sem necessidade

as regiões onde aumenta

ão, de lavar bem as mãos,   

 

Informativo da Prefeitura de  
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Chegou a Primavera
Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Informações :

Setor de Promoção da Saúde

☎0

! 

ágio do novo 

infectadas (conhecidos como Cluster). Vamos evitar sair de casa 

, procurem 

os que todos utilizam juntos. 

moverem sem necessidade 

as regiões onde aumenta 

 

 

 

 

Chegou a Primavera  春
はる

がやってきた

Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus. 

Informações :  

Setor de Promoção da Saúde

053-576-1114  FAX 053

がやってきた。 

Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus. 

 

Setor de Promoção da Saúde

1114  FAX 053-576

 

Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus. 

Setor de Promoção da Saúde (Kenkoo Zooshin

576-1150 

Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido ao coronavirus.  

(Kenkoo Zooshin-ka) 

 

 



 

 

 

Trâmites de Redução do

 

As pess

intelectuais, se encaixarem nas condições abaixo, poderão receber 

a redução dos impostos sobre veículos leves. 

Porém, 

que não poderão receber esta redução

Em meados de abril, enviamos o formulário de inscrição para 

redução do imposto, para os

 Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

▼quantidade de veículos para a redução:

pessoa enquadrada no caso. 

redução no imposto do carro comum,

redução para 

▼prazo do requerimento:

Até 1

▼documentos necessários

caderneta de deficiente carteira de 

habilitação,carteira de motorista, 

my number card, certificado de 

vistoria do veículo (Shakensho), carimbo, etc.

▼Informações : 

☎ 053

                                                                 
 

Para os que p

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

pago por débito 

enviado no início de junho, após a confirmação do pagamento. 

(A confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

dias.) 

  As pessoas que vão fazer a vistoria(Shaken) do carro no 

período de 31 de maio a início de junho, favor utilizar o 

comprovante de 

entrar em contato com o Setor de Impostos(Zeimu

※O comprovante do 

junho de 20

▼Informações :

 (Zeimu

☎： 

FAX：

Aos Deficientes
Trâmites de Redução do

Sobre
障 害
しょうがい

のある

As pessoas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

intelectuais, se encaixarem nas condições abaixo, poderão receber 

a redução dos impostos sobre veículos leves. 

Porém, dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução

Em meados de abril, enviamos o formulário de inscrição para 

redução do imposto, para os

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

quantidade de veículos para a redução:

pessoa enquadrada no caso. 

ução no imposto do carro comum,

redução para veículos leves.

prazo do requerimento:

Até 1º de junho

documentos necessários

caderneta de deficiente carteira de 

habilitação,carteira de motorista, 

my number card, certificado de 

vistoria do veículo (Shakensho), carimbo, etc.

Informações : Setor de Impostos(Zeimu

053-576-4536  FAX 053

                                                                 

Para os que p
sobre Carros Leves 

por Débito Automático
軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

pago por débito automático do ano fiscal de 20

enviado no início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

 

As pessoas que vão fazer a vistoria(Shaken) do carro no 

período de 31 de maio a início de junho, favor utilizar o 

comprovante de pagamento do imposto do ano 201

entrar em contato com o Setor de Impostos(Zeimu

O comprovante do 

junho de 2021. 

Informações :  Setor de Impostos

(Zeimu-ka)  

 053-576-4536

：053-576-1896

 

Aos Deficientes
Trâmites de Redução do

Sobre  Veículos Leves
のある皆さん

み な      

へ  軽自動
け い じ ど う

oas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

intelectuais, se encaixarem nas condições abaixo, poderão receber 

a redução dos impostos sobre veículos leves. 

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução

Em meados de abril, enviamos o formulário de inscrição para 

redução do imposto, para os que receberam a redução em 201

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

quantidade de veículos para a redução:

pessoa enquadrada no caso. ※As pessoas que receberam

ução no imposto do carro comum,

veículos leves. 

prazo do requerimento:     

junho (2ª) 

documentos necessários  :  

caderneta de deficiente carteira de 

habilitação,carteira de motorista, 

my number card, certificado de  

vistoria do veículo (Shakensho), carimbo, etc.

Setor de Impostos(Zeimu

4536  FAX 053-576

                                                                 

Para os que p agam o Imposto
sobre Carros Leves 

por Débito Automático
車税
しゃぜい

を口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

 

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

automático do ano fiscal de 20

enviado no início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

As pessoas que vão fazer a vistoria(Shaken) do carro no 

período de 31 de maio a início de junho, favor utilizar o 

pagamento do imposto do ano 201

entrar em contato com o Setor de Impostos(Zeimu

O comprovante do pagamento do

Setor de Impostos

4536  

1896 

 

Aos Deficientes
Trâmites de Redução do

Veículos Leves
軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

の減免
げんめん

oas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

intelectuais, se encaixarem nas condições abaixo, poderão receber 

a redução dos impostos sobre veículos leves.  

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução (será feita uma avaliação)

Em meados de abril, enviamos o formulário de inscrição para 

que receberam a redução em 201

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

quantidade de veículos para a redução:  1 ve

As pessoas que receberam

ução no imposto do carro comum,não poderão

caderneta de deficiente carteira de  

habilitação,carteira de motorista,  

 

vistoria do veículo (Shakensho), carimbo, etc.

Setor de Impostos(Zeimu-ka) 

576-1896 

                                                                 

agam o Imposto
sobre Carros Leves 

por Débito Automático
振替
ふりかえ

している皆
みな

さんへ

 

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

automático do ano fiscal de 20

enviado no início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

As pessoas que vão fazer a vistoria(Shaken) do carro no 

período de 31 de maio a início de junho, favor utilizar o 

pagamento do imposto do ano 201

entrar em contato com o Setor de Impostos(Zeimu

pagamento do imposto vale até 15 de 

Setor de Impostos 

Aos Deficientes  
Trâmites de Redução do  Imposto 

Veículos Leves  
減免
げんめん

手続
て つ づ

き 

oas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

intelectuais, se encaixarem nas condições abaixo, poderão receber 

 

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

(será feita uma avaliação)

Em meados de abril, enviamos o formulário de inscrição para 

que receberam a redução em 201

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

1 veículo por cada 

As pessoas que receberam a 

poderão receber a 

 

  

                                                                 

agam o Imposto
sobre Carros Leves  

por Débito Automático  

さんへ 

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

automático do ano fiscal de 2020 (R2), será 

enviado no início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

As pessoas que vão fazer a vistoria(Shaken) do carro no 

período de 31 de maio a início de junho, favor utilizar o 

pagamento do imposto do ano 2019 (R1) ou 

entrar em contato com o Setor de Impostos(Zeimu-ka).  

vale até 15 de 

2 

 

❏Feriado de Maio

 

3 (

  4 (

5 (

6 

                                                         

 

As latas de spray e pilhas não podem ser 

No dia 15 de abril, ocorreu um acidente de incêndio com o 

caminhão de coleta de lixo não queimável.Investigando a causa 

do incêndio, foram encontrados restos de latas de spray, 

isqueiros, e pilhas queimadas.

  As latas de spray, isqueiros e 

pilhas, não podem ser jogadas 

no lixo não queimável.

 

Para evitar 

de separação do lixo.

 

Tomem

 

・Devem 

dos cartuchos(bombas) de gás.

・Devem 

antes de jogar.

Local

Regi

recicláveis do seu bairro.

Região de Arai:

de coleta de lixo especificado.

▼Informações:

Setor de 

 do Lixo no Centro 

Controle do Meio Ambiente

 (Haikibutsu Taisaku

Kankyou Senta)

FAX

【

Imposto  

oas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

intelectuais, se encaixarem nas condições abaixo, poderão receber 

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

(será feita uma avaliação). 

Em meados de abril, enviamos o formulário de inscrição para 

que receberam a redução em 2019. 

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos. 

ículo por cada 

a 

                                                                  

agam o Imposto  

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

), será 

enviado no início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

) ou 

 

 

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriado de Maio

 

3 (dom) Dia da Constituição    

4 (2ª) Dia do Verde

5 (3ª) Dia da Criança

6 (4ª)Feriado substituto

                                                         

As latas de spray e pilhas não podem ser 
jogada
スプレー

No dia 15 de abril, ocorreu um acidente de incêndio com o 

caminhão de coleta de lixo não queimável.Investigando a causa 

do incêndio, foram encontrados restos de latas de spray, 

isqueiros, e pilhas queimadas.

As latas de spray, isqueiros e 

pilhas, não podem ser jogadas 

no lixo não queimável.

 

Para evitar acidentes de incêndio, vamos obedecer as regras 

de separação do lixo.

Tomem  os seguintes

Devem esvaziar totalmente o conteúdo

dos cartuchos(bombas) de gás.

Devem retirar as pilhas dos aparelhos 

antes de jogar. 

ocal  para jogar

egião de Kosai:

recicláveis do seu bairro.

Região de Arai:  colocar no dia e local 

de coleta de lixo especificado.

▼Informações:  

Setor de Medidas de Processamento

do Lixo no Centro 

Controle do Meio Ambiente

(Haikibutsu Taisaku

Kankyou Senta)

☎：053-577-

FAX：053-577

【Website】KOSAI

Feriados da Prefeitura
5月

がつ

の市
し

役所
や く し ょ

Fechados aos Sábados e

Feriado de Maio  :  

) Dia da Constituição    

) Dia do Verde 

) Dia da Criança 

)Feriado substituto 

                                                         

As latas de spray e pilhas não podem ser 
jogada s no lixo não queimável!
スプレー缶

かん

や乾電池
か ん で ん ち

は不燃

No dia 15 de abril, ocorreu um acidente de incêndio com o 

caminhão de coleta de lixo não queimável.Investigando a causa 

do incêndio, foram encontrados restos de latas de spray, 

isqueiros, e pilhas queimadas. 

As latas de spray, isqueiros e 

pilhas, não podem ser jogadas 

no lixo não queimável.   

acidentes de incêndio, vamos obedecer as regras 

de separação do lixo. 

seguintes  cuidados

esvaziar totalmente o conteúdo

dos cartuchos(bombas) de gás.

retirar as pilhas dos aparelhos 

jogar  as latas de spra

ão de Kosai: colocar nos postos de coletas de materiais 

recicláveis do seu bairro. 

colocar no dia e local 

de coleta de lixo especificado. 

  

Medidas de Processamento

do Lixo no Centro  

Controle do Meio Ambiente 

(Haikibutsu Taisaku-ka 

Kankyou Senta)   

-1280    

577-3253 

KOSAI RISAIKURU

Feriados da Prefeitura  

役所
や く し ょ

のお休み
 や す  

 

Fechados aos Sábados e Domingos e feriados.

 

) Dia da Constituição     

                                                         

As latas de spray e pilhas não podem ser 
no lixo não queimável!

不燃
ふ ね ん

ごみではありません

 

No dia 15 de abril, ocorreu um acidente de incêndio com o 

caminhão de coleta de lixo não queimável.Investigando a causa 

do incêndio, foram encontrados restos de latas de spray, 

 

As latas de spray, isqueiros e  

pilhas, não podem ser jogadas  

acidentes de incêndio, vamos obedecer as regras 

cuidados  ao jogar o

esvaziar totalmente o conteúdo  

dos cartuchos(bombas) de gás. 

retirar as pilhas dos aparelhos 

spra y e pilhas

colocar nos postos de coletas de materiais 

colocar no dia e local  

 

Medidas de Processamento 

 

 

RISAIKURU Buscar

 em Maio
 

Domingos e feriados.

                                                         

As latas de spray e pilhas não podem ser 
no lixo não queimável!  

ごみではありません！ 

No dia 15 de abril, ocorreu um acidente de incêndio com o 

caminhão de coleta de lixo não queimável.Investigando a causa 

do incêndio, foram encontrados restos de latas de spray, 

acidentes de incêndio, vamos obedecer as regras 

o lixo 

 das latas de spray e 

retirar as pilhas dos aparelhos que usam a 

pilhas  

colocar nos postos de coletas de materiais 

Buscar  

 

 

em Maio  

Domingos e feriados. 

                                                          

As latas de spray e pilhas não podem ser 

No dia 15 de abril, ocorreu um acidente de incêndio com o 

caminhão de coleta de lixo não queimável.Investigando a causa 

acidentes de incêndio, vamos obedecer as regras 

das latas de spray e 

que usam a pilhas, 

colocar nos postos de coletas de materiais 

 

 

 



 

 

 

 

【Idade da pessoa alvo

・Caso seja solteiro, deve ter 

・E para os casais, 

abaixo de 80 anos.

【restrições da pessoa alvo

・O proprietário da moradia (

de um proprietário)

・É necessário 

requerimento.

・Não poderá 

【Requisitos da 

・envolvem casas novas (recém

(Bunjou Manshon) 

・Incluem

e de moradias, 

concluídas após o 

・A casa 

na cidade de Kosai.

・A área residencial deve ter 

a área útil além dos 50

(medida 

(área exclusiva em 

caso de condomínio

 (Manshon))

 

【Valor do 

Valor básico 

(Para pessoas que 

compraram casa

va
lo

r 
ad

ic
io

na
l 

Pessoas de outra cidade 

que vem morar em Kosai

Pessoas que trabalham

como trabalhador fixo

em

Quem f

financiamento

nos

ca
so

 te
nh

am
 

valor máximo de pagamento

 

Vamos morar em
Promoção de Incentivo para 

Residência Fixa
～Construindo uma casa na cidade de Kosai poderá 

ganhar no máximo de 1 milhão de ienes

住
す

もっか

～湖西
こ さ い

市内
し な い

Idade da pessoa alvo

Caso seja solteiro, deve ter 

para os casais, a soma

abaixo de 80 anos.

restrições da pessoa alvo

O proprietário da moradia (

de um proprietário)

necessário estar registrado no endereço da moradia a fazer o 

requerimento. 

Não poderá ter débitos de imposto 

Requisitos da construção da 

envolvem casas novas (recém

(Bunjou Manshon) 

Incluem-se casas,

e de moradias, e o contrato para a compra d

concluídas após o 

casa deve estar construída 

na cidade de Kosai.

A área residencial deve ter 

a área útil além dos 50

(medida total do piso) 

(área exclusiva em 

caso de condomínio

(Manshon)). 

Valor do Incentivo

Item  

Valor básico  

(Para pessoas que 

compraram casa na cidade

Pessoas de outra cidade 

que vem morar em Kosai

Pessoas que trabalham

como trabalhador fixo

em empresas da cidade

Quem fizer o contrato de 

financiamento da casa 

nos bancos da cidade

ca
so

 te
nh

am
 

fil
ho

s 

1 filho 

2 filhos 

3 filhos 

valor máximo de pagamento

 
Vamos morar em
Promoção de Incentivo para 

Residência Fixa
Construindo uma casa na cidade de Kosai poderá 

ganhar no máximo de 1 milhão de ienes

もっか「こさい」定住
ていじゅう

市内
し な い

に住宅
じゅうたく

を建
た

Idade da pessoa alvo 】  

Caso seja solteiro, deve ter menos de

a soma total da

abaixo de 80 anos. 

restrições da pessoa alvo 】 

O proprietário da moradia (um dos proprietários, caso haja mais 

de um proprietário) 

estar registrado no endereço da moradia a fazer o 

ter débitos de imposto 

construção da 

envolvem casas novas (recém-construídas), 

(Bunjou Manshon) ou casas usadas.

casas, das quais os contratos iniciais de 

e o contrato para a compra d

concluídas após o dia 1⁰ de outubro de 2019.

deve estar construída  

na cidade de Kosai. 

A área residencial deve ter  

a área útil além dos 50㎡  

do piso)  

(área exclusiva em  

caso de condomínio 

Incentivo 】 

Residentes 

na cidade) 

Pessoas de outra cidade 

que vem morar em Kosai 

Pessoas que trabalham 

como trabalhador fixo 

da cidade 

contrato de 

da casa 

a cidade 

 

 

valor máximo de pagamento 

 
Vamos morar em 「KOSAI
Promoção de Incentivo para 

Residência Fixa  
Construindo uma casa na cidade de Kosai poderá 

ganhar no máximo de 1 milhão de ienes

定住
ていじゅう

促進
そ く し ん

奨励
しょうれい

金
きん

てると最大
さいだい

100

 

menos de 40 anos

total das idades do casal

  

um dos proprietários, caso haja mais 

estar registrado no endereço da moradia a fazer o 

ter débitos de imposto na prefeitura de Kosai.

construção da casa】 

construídas), 

ou casas usadas. 

das quais os contratos iniciais de 

e o contrato para a compra da casa foram 

de outubro de 2019.

 

Valor

Residentes na 
cidade 

¥100,000

- 

¥50,000

¥50,000

¥100,000

¥200,000

¥500,000

¥700,000 

KOSAI」 
Promoção de Incentivo para 

 
Construindo uma casa na cidade de Kosai poderá  

ganhar no máximo de 1 milhão de ienes～ 
金
きん

 

100万円
まんえん

～ 

40 anos de idade. 

do casal, deve ser 

um dos proprietários, caso haja mais 

estar registrado no endereço da moradia a fazer o 

refeitura de Kosai. 

condomínios 

das quais os contratos iniciais de construção 

a casa foram 

de outubro de 2019. 

Valor 

Residentes de 
outras cidades

100,000 

¥300,000

50,000 

50,000 

100,000 

200,000 

500,000 

¥1,000,000

3 

 

 

deve ser 

um dos proprietários, caso haja mais 

estar registrado no endereço da moradia a fazer o 

 

construção 

Residentes de 
outras cidades 

300,000 

,000 

※Enquadram

 idade abaixo de 15 anos (idade equivalente ao aluno do ginásio

japonês 

※No

marcado

sistema de banco de casas desocupadas

meses

banco de casas desocupadas).

▼Informações

☎

                                                          

Pagamento do Imposto

■Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

(1

■Imposto sobre veículos leves

■Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

☎

                               

 

(dados atuais 

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

Enquadram-se as crianças com a

idade abaixo de 15 anos (idade equivalente ao aluno do ginásio

japonês (Chuugakkoo))

No caso de casa usada, o valor passa a ser a metade (1/2 ) do 

marcado na tabela

sistema de banco de casas desocupadas

meses) ,ou 1/3 (quando não estiverem registradas no sistema de 

banco de casas desocupadas).

▼Informações  : 

e Política  

(Kikaku Seisaku

☎ 053-576-4010  

                                                          

Pagamento do Imposto

Prazo de vencimento :

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

(1ª parcela)  

Imposto sobre veículos leves

▼Informações

� 053-576-4536  

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

▼Informações

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

☎ 053-458-7138   

                               

População de Kosai
(dados atuais 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,557 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,956 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

se as crianças com a

idade abaixo de 15 anos (idade equivalente ao aluno do ginásio

(Chuugakkoo)) 

caso de casa usada, o valor passa a ser a metade (1/2 ) do 

na tabela (quando forem propriedades registradas no 

sistema de banco de casas desocupadas

ou 1/3 (quando não estiverem registradas no sistema de 

banco de casas desocupadas).

Setor de Palnejamento 

Seisaku-ka)  

4010  FAX 053

                                                          

Pagamento do Imposto

5月
がつ

Prazo de vencimento :

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

 

Imposto sobre veículos leves

Informações  : Setor de Impostos (Zeimu

4536   FAX. 053

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

Informações  : Escritório de Finanças de Hamamatsu 

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

7138   FAX 053

                               

População de Kosai
(dados atuais 31 

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2020

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
29,003 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,543 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,834 

460 

368 

261 

218 

358 

se as crianças com a 

idade abaixo de 15 anos (idade equivalente ao aluno do ginásio

caso de casa usada, o valor passa a ser a metade (1/2 ) do 

(quando forem propriedades registradas no 

sistema de banco de casas desocupadas, por mais de 3 

ou 1/3 (quando não estiverem registradas no sistema de 

banco de casas desocupadas).  

Setor de Palnejamento  

FAX 053-576-1139 

                                                          

 
Pagamento do Imposto  no mês de Maio

月
がつ

の納税
のうぜい

 

Prazo de vencimento : 1º de 
 

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

Imposto sobre veículos leves  (parcela única) 

Setor de Impostos (Zeimu

. 053-576-1896 

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

Escritório de Finanças de Hamamatsu 

(Hamamatsu Zaimu Jimusho)  

FAX 053-458-7162 

                                                       

População de Kosai
 de março 

2020年
ね ん

3月
が つ

31日

 

】 

Total 
59,560 

 

Total 
3,499 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

idade abaixo de 15 anos (idade equivalente ao aluno do ginásio

caso de casa usada, o valor passa a ser a metade (1/2 ) do 

(quando forem propriedades registradas no 

, por mais de 3 

ou 1/3 (quando não estiverem registradas no sistema de 

 

 

                                                          

no mês de Maio

de junho  

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

(parcela única)  

Setor de Impostos (Zeimu-ka)  

1896  

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)  

Escritório de Finanças de Hamamatsu 

 

 

                 

População de Kosai  
março de 2020)

日現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

52,41％ 

13.15％ 

10.52％ 

7.46％ 

6,23％ 

- 

idade abaixo de 15 anos (idade equivalente ao aluno do ginásio 

caso de casa usada, o valor passa a ser a metade (1/2 ) do 

(quando forem propriedades registradas no 

ou 1/3 (quando não estiverem registradas no sistema de 

                                                           

no mês de Maio  

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano    

Escritório de Finanças de Hamamatsu  

                     

de 2020) 

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】 

 
※Para prevenir do contágio do novo coronavírus,podem  

haver alterações nos 3 tipos de aulas de japonês. 

 

“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)  

 

 

 

 
 
                                                                  

 
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,  

2ºnd  (atrás da estação de Washizu) ▼custo : ¥300 por aula 

 

 

 

 

 
＊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 1F   

▼custo: gratuito  ▼trazer : zairyuu card, passaporte 

▼tipos de consultas:  problemas do dia-a-dia, assuntos sobre 

processos de visto de permanência, divórcio, dívidas 

▼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 (tem 

intérprete em português na segunda-feira das 12:30～14:30) 

 

 

 

 

 

※Para prevenir o contágio do novo coronavírus, a aul a de 

vestir “Kimono” foi adiada. 

                                                            

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 
(Aula de Japonês de Domingo )  

Vamos estudar japonês, em diálogo simples e fácil de entender. 

▼quando:  ※domingo   ※comparecer no dia, direto no local 

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F 
 
 
 

Dia da 
semana mês dia horário 

sexta 
maio 8, 15, 22, 29 

18:00～19:30 
junho 5, 12, 19, 26 

 

Dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
maio 13, 20, 27 

15:30～17:30 
junho 3, 10, 17, 24 

 

 

mês dia horário 

maio 10,17,24,31 10:00～12:00 

junho 14,21,28  

Dia de semana mês dia horário 

domingo maio 17 10:00 às 13:00 

quarta 
junho 

3 13:30～16:30 

domingo 21 10:00 ～13:00 

Plantão do mês de Maio 9:00 ～17:00  5 月の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 
Dia Hospitais e Clínicas Telefones 

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

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

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

Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia) ☎ 053-594-7277 

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

Ariki Ganka (oftalmologia) ☎ 053-576-0053 

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

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

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

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

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

Ariki Ganka (oftalmologia) ☎ 053-576-0053 

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

Koide Seikei Geka・Hifuka (Dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia) ☎ 053-575-1080 

31 (dom) 
Nagao Kurinikku (Clínico geral/ angiologia/ pediatria/ fisioterapia) ☎ 053-574-3222 

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. 



 

 

 

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

▼data e horári

28 de maio 

▼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.

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

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

 

▼quando

※ Com atendimento em português.

(10:00

▼local : 

▼informaçõe

☎ 053

＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, 

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

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ

data e horári o :14 de maio(5

8 de maio (5ª) 13

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.

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

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, 

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 :  28 de maio 

recepção:9:00～12:00 (reservar diret

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

:14 de maio(5ª)9:30 às 11:00

13:30 às 15:15 

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.

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

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 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

gratuita Jurídica ＞(por ordem de recepção)

Com Advogados, Despachantes Administrativos

de maio (quinta-feira)

12:00 (reservar diret

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

相談
そうだん

 (marcar hora)

)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.

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

～17:00)  

Com atendimento em português. 

 

custo  : Gratuito 

Kankoo-ka   

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

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 recepção)

Com Advogados, Despachantes Administrativos

feira) 

12:00 (reservar direto no local)

EXAME DE AIDS E CONSULTAS 

(marcar hora) 

 

shi Mitsuke 3599-4〕 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  ※não 

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito. 

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas. 

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 

no local)） 
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A consu

mais que seja

▼quando:

  Consultas por telefone: 

Pessoalmente: 13:00

 (fa

▼loca

▼Reservas:

 Cidadão da Prefeitura de Kosai

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo

quartas

 ☆Se precisar 

 

exame de sangue para pessoas preocupadas com a 

não 

 

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

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

▼requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

 

▼data e horári

▼loca

▼assunt

▼informações

Posto em Kosai (H

☎ 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS 

 

poderá alongar a hora de espera ou 

■ 

 

(Toyohashi

Biru 3
 

＜

 

 

HICE 
1, CREATE 

 

＞ 

 

CONSULTAS PARA MULHERES

A consultora ouve suas preocupações e inseguranças. 

mais que seja pequena a preocupação, podem consultar.

▼quando: 1ª, 2ª,3

Consultas por telefone: 

Pessoalmente: 13:00

(faça a sua reserva)

loca l : falamos na hora da reserva

▼Reservas: setor de Atendimento ao

Cidadão da Prefeitura de Kosai

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo

quartas-feiras das 9:00 às 13:00 (Não funciona n
☎  053-576

Se precisar de int

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 SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

data e horári

loca l  : Arai Chiiki Center

assunt o: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

▼informações : 

Posto em Kosai (H

 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 PARA MULHERES
女性
じょせい

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

,3ª, 4ª quinta-feira do mês

Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva

Pessoalmente: 13:00～16:00

sua reserva) 

falamos na hora da reserva

setor de Atendimento ao

Cidadão da Prefeitura de Kosai

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo

feiras das 9:00 às 13:00 (Não funciona n
6-1213 

de intérprete, fale na hora da reserva.

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 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 

Arai Chiiki Center      

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

 Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Hello Work 

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 

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

相談
そうだん

 

 

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

feira do mês (exceto nos feriados)

pergunte na hora da reserva

16:00 

falamos na hora da reserva 

setor de Atendimento ao 

Cidadão da Prefeitura de Kosai 

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo-ka), nas terças e 

feiras das 9:00 às 13:00 (Não funciona n

, fale na hora da reserva.

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 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 

 9:30～16:30

       

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

 Hamamatsu) 

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

＞ 

CONSULTAS PARA MULHERES

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

(exceto nos feriados)

pergunte na hora da reserva 

ka), nas terças e 

feiras das 9:00 às 13:00 (Não funciona nos feriados)

, fale na hora da reserva. 

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 SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA 

conversação em  

 

16:30 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

 

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu 

CONSULTAS PARA MULHERES 

Por 

pequena a preocupação, podem consultar. 

(exceto nos feriados) 

os feriados) 

aceito. 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU, 

Consultas sobre trabalhos em 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 janeiro de 
2020 

28/maiol(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 fevereiro 
de 2020   25/junho(5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

Para evitar o contágio do coronavírus, 
não será realizado o exame. 

9:15～11:30 
※Recepção: 
  9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

Para evitar o contágio do coronavírus, 
não será realizado o exame. 

9:15～10:30 
※Recepção: 
  9:00～9:15 

 
Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 
Kenkoo Hooru 

 

・Caderneta 
materno-infantil 

・Toalha de rosto 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em outubro 
de 2018 

13/maio (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 2018 

10/junho(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

Para evitar o contágio do coronavírus, 
não será realizado o exame. 

13:20～ 
※Recepção: 
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・questionário 
・escova de dentes 
※pais e filhos, 

venham com os 
dentes escovados 

Exame de 3 anos 
 
★ 

nascidos em fevereiro 
de 2017 

27/maio(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 março de 
2017 

24/junho(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 
Para evitar o contágio do 

coronavírus, mesmo que 

venha só pesar, será 

necessária a reserva. 

21/maio(5ª) 
18/junho(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 Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shien-ka) 

Não funcionará, para evitar o contágio do novo coronavírus. 
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. 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


