
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo da Prefeitura de 

recebimento do subsídio especial

 

Como medida de apoio de emergência, devido à crise 

econômica provocada pela infecção do novo coronavírus, 

começa o pagamento do

 (※¥100,000 para cada pessoa, pago pelo governo japonês)

 

                        

                        

 

・pessoas que possuem visto de permanência de mais de 3 

meses

▼valor: 

▼forma de pagamento:

 será depositado na conta em 

nome do titular da família.

 

▶ Publicação
▶ Edição

☎

Fax 053
▶ Website

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

                            

※Haverá casos de cancelamentos dos evento

Informativo da Prefeitura de 

Subs ídio Especial do Governo 
Sobre  

recebimento do subsídio especial
特別
と く べ つ

定額
て い が く

Como medida de apoio de emergência, devido à crise 

econômica provocada pela infecção do novo coronavírus, 

começa o pagamento do

100,000 para cada pessoa, pago pelo governo japonês)

                       

                       

pessoas que possuem visto de permanência de mais de 3 

meses 

alor: ¥100,000 por pessoa

forma de pagamento:

será depositado na conta em 

nome do titular da família.

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 evento

Informativo da Prefeitura de 

 
ídio Especial do Governo 

 o modo de inscrição e 
recebimento do subsídio especial

定額
て い が く

給付
き ゅ う ふ

金
き ん

の申請
し ん せ い

Como medida de apoio de emergência, devido à crise 

econômica provocada pela infecção do novo coronavírus, 

começa o pagamento do「Subsídio Especial

100,000 para cada pessoa, pago pelo governo japonês)

▼População alvo (

・pessoas registradas no livro de 

registro da prefeitura de Kosai,

                       na data atual de 27 de abril de 2020.

                       (inclusive os estrangeiros)

pessoas que possuem visto de permanência de mais de 3 

100,000 por pessoa 

forma de pagamento:  

será depositado na conta em  

nome do titular da família. 

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)

 

                            

Vamos combater o 

Haverá casos de cancelamentos dos evento

Informativo da Prefeitura de 

 
ídio Especial do Governo 

o modo de inscrição e 
recebimento do subsídio especial

申請
し ん せ い

（郵送
ゆ う そ う

）・給付
き ゅ う ふ

Como medida de apoio de emergência, devido à crise 

econômica provocada pela infecção do novo coronavírus, 

Subsídio Especial do Governo

100,000 para cada pessoa, pago pelo governo japonês)

População alvo ( quem irá receber

pessoas registradas no livro de 

registro da prefeitura de Kosai,

na data atual de 27 de abril de 2020.

(inclusive os estrangeiros)

pessoas que possuem visto de permanência de mais de 3 

 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

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

 
(segunda à sexta)  

                            

Vamos combater o 
コロナをやっつけろ

Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, devido à infecção do novo coronaví

Informativo da Prefeitura de  

ídio Especial do Governo  
o modo de inscrição e 

recebimento do subsídio especial
給付
き ゅ う ふ

について 

Como medida de apoio de emergência, devido à crise 

econômica provocada pela infecção do novo coronavírus, 

do Governo」.

100,000 para cada pessoa, pago pelo governo japonês)

quem irá receber

pessoas registradas no livro de 

registro da prefeitura de Kosai,

na data atual de 27 de abril de 2020.

(inclusive os estrangeiros) 

pessoas que possuem visto de permanência de mais de 3 

   

 

 

1 

                             

Vamos combater o 
コロナをやっつけろ

s e outros publicados, devido à infecção do novo coronaví

 

▼como se inscrever:

【Por via postal

Apartir do dia 25 de maio, a prefeitura iniciou o envio do 

formulário de inscrição no nome do titular da família. 

Ao receber, preencha os dados necessários no formulário, 

anexe as cópias da caderneta do banco e do zairyuu card, ou 

carteira de motoristaou 

própria pessoa) do titular da família, e envie no envelope 

resposta em anexo. (J

enviamos o envelope resposta).

 

▼início do 

apartir de 

▼prazo para inscrição: 

enviar pelo correio até o dia 

▼Informações:

Setor de Planejamento e Política 

(Kikaku Seisaku

☎ 

 FAX 053

 

recebimento do subsídio especial  
 

. 

100,000 para cada pessoa, pago pelo governo japonês) 

quem irá receber ): 

pessoas registradas no livro de  

registro da prefeitura de Kosai, 

na data atual de 27 de abril de 2020. 

pessoas que possuem visto de permanência de mais de 3 

 

Vamos combater o Corona!
コロナをやっつけろ！ 

s e outros publicados, devido à infecção do novo coronaví

omo se inscrever:

Por via postal

Apartir do dia 25 de maio, a prefeitura iniciou o envio do 

formulário de inscrição no nome do titular da família. 

Ao receber, preencha os dados necessários no formulário, 

anexe as cópias da caderneta do banco e do zairyuu card, ou 

carteira de motoristaou 

própria pessoa) do titular da família, e envie no envelope 

posta em anexo. (J

enviamos o envelope resposta).

▼início do pagamento:

apartir de meados de junho

prazo para inscrição: 

enviar pelo correio até o dia 

▼Informações:  

Setor de Planejamento e Política 

(Kikaku Seisaku-

 053-576-4521  

FAX 053-576-1139

Corona!  

s e outros publicados, devido à infecção do novo coronaví

omo se inscrever:   

Por via postal 】 

Apartir do dia 25 de maio, a prefeitura iniciou o envio do 

formulário de inscrição no nome do titular da família. 

Ao receber, preencha os dados necessários no formulário, 

anexe as cópias da caderneta do banco e do zairyuu card, ou 

carteira de motoristaou outros (documento de identidade da 

própria pessoa) do titular da família, e envie no envelope 

posta em anexo. (Juntamente com o formulário de inscrição, 

enviamos o envelope resposta).

pagamento:   

meados de junho de 2020

prazo para inscrição:  

enviar pelo correio até o dia 

 

Setor de Planejamento e Política 

-ka)  

4521   

1139 

 

s e outros publicados, devido à infecção do novo coronaví

Apartir do dia 25 de maio, a prefeitura iniciou o envio do 

formulário de inscrição no nome do titular da família. 

Ao receber, preencha os dados necessários no formulário, 

anexe as cópias da caderneta do banco e do zairyuu card, ou 

outros (documento de identidade da 

própria pessoa) do titular da família, e envie no envelope 

untamente com o formulário de inscrição, 

enviamos o envelope resposta). 

de 2020 

enviar pelo correio até o dia 20 de agosto de 2020

 

Setor de Planejamento e Política  

 

s e outros publicados, devido à infecção do novo coronavírus.  

Apartir do dia 25 de maio, a prefeitura iniciou o envio do 

formulário de inscrição no nome do titular da família.  

Ao receber, preencha os dados necessários no formulário, 

anexe as cópias da caderneta do banco e do zairyuu card, ou 

outros (documento de identidade da 

própria pessoa) do titular da família, e envie no envelope 

untamente com o formulário de inscrição, 

20 de agosto de 2020. 
 

Apartir do dia 25 de maio, a prefeitura iniciou o envio do 

Ao receber, preencha os dados necessários no formulário, 

anexe as cópias da caderneta do banco e do zairyuu card, ou 

outros (documento de identidade da 

untamente com o formulário de inscrição, 

 

 



 

 

 

Balc

Se por acaso, acha que tem a possibilidade de estar infectado 

pelo coronavírus, entre em contato com o 

para pesso

com pessoas infectadas

※o telefone para consultas em japones foi alterado

do dia 1

 

 

 

 

 

※Contato para as pessoas que não 

falam o idioma japonês

・Centro de Consultas 

 de Shizuoka Tabunka Kyoo

http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044

   ☎054

 ・One Stop C

  http://www.hi

   ☎053

▼Se for preciso consultar no

que voltaram do exterior e pessoas que tiveram contato direto 

com essas pessoas

 ※Apartir de 8 de maio o Ministério da Saúde, Trabalho e 

Bem 

Caso se

① Se estiver sintomas como dificuldades na respiração, sente 

fadiga, tem febre 

② Quando a gripe prolongar(se prolongar por mais de 4 dias, 

deve fazer a consulta, sem falta.)

③ Idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes

sintomas de gripe

(se consultem, caso tenham sintomas de gripe)

▼Caso tenha sintomas de gripe

・Não vá

não vá na escola e n

・Deve medir a febre

                                                             

     

               

 

☎ 

FAX 

Balc ão de Consultas sobre a Infecção 
do Novo Coronavírus
新型
しんがた

コロナウイルス

Se por acaso, acha que tem a possibilidade de estar infectado 

pelo coronavírus, entre em contato com o 

para pessoas que vieram do exterior ou tiveram contato direto 

com pessoas infectadas

o telefone para consultas em japones foi alterado

do dia 1ºde maio 

Contato para as pessoas que não 

falam o idioma japonês

Centro de Consultas 

de Shizuoka Tabunka Kyoo

http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044

054-204-2000（

One Stop Center 

http://www.hi-hice.jp/hmc/consultation.php

053-458-2170 (Confirme os dias e ho

Se for preciso consultar no

que voltaram do exterior e pessoas que tiveram contato direto 

com essas pessoas

Apartir de 8 de maio o Ministério da Saúde, Trabalho e 

Bem -Estar, declarou novas medidas e motivos para consultas

se encaixe num

Se estiver sintomas como dificuldades na respiração, sente 

fadiga, tem febre 

Quando a gripe prolongar(se prolongar por mais de 4 dias, 

deve fazer a consulta, sem falta.)

Idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes

sintomas de gripe

(se consultem, caso tenham sintomas de gripe)

Caso tenha sintomas de gripe

Não vá trabalhar, e

na escola e não saia de casa

Deve medir a febre

                                                             

     Pagamento do Imposto

               ▼Informações :

         ☎ 
  

①dia úteis da semana
8:30 às 17:15

050-5371-

050-5371-

 054-281-7702

 
ão de Consultas sobre a Infecção 

do Novo Coronavírus
コロナウイルス感染症

かんせんしょう

 
Se por acaso, acha que tem a possibilidade de estar infectado 

pelo coronavírus, entre em contato com o 

as que vieram do exterior ou tiveram contato direto 

com pessoas infectadas」 

o telefone para consultas em japones foi alterado

de maio  

Contato para as pessoas que não 

falam o idioma japonês (sem alteração)

Centro de Consultas Gerais do Governo

de Shizuoka Tabunka Kyoosei) 

http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044

（segunda à s

nter Hamamatsu-

hice.jp/hmc/consultation.php

(Confirme os dias e ho

Se for preciso consultar no「Centro de consultas para 

que voltaram do exterior e pessoas que tiveram contato direto 

com essas pessoas」 

Apartir de 8 de maio o Ministério da Saúde, Trabalho e 

Estar, declarou novas medidas e motivos para consultas

num desses itens

Se estiver sintomas como dificuldades na respiração, sente 

fadiga, tem febre alta. 

Quando a gripe prolongar(se prolongar por mais de 4 dias, 

deve fazer a consulta, sem falta.)

Idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes

sintomas de gripe 

(se consultem, caso tenham sintomas de gripe)

Caso tenha sintomas de gripe :

trabalhar, e no caso de estudante 

ão saia de casa

Deve medir a febre e marcar todos os dias

                                                             

 
Pagamento do Imposto

6月
がつ

の納税
のうぜい

Prazo: 30 de junho

■Imposto residencial municipal 

e provincial (1ª parcela)

▼Informações :

 053-576-1230   FAX. 053

dia úteis da semana
8:30 às 17:15 

-0561 

-0562 

7702 

 

 
ão de Consultas sobre a Infecção 

do Novo Coronavírus
感染症
かんせんしょう

の相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

 
Se por acaso, acha que tem a possibilidade de estar infectado 

pelo coronavírus, entre em contato com o 「Centro de consultas 

as que vieram do exterior ou tiveram contato direto 

o telefone para consultas em japones foi alterado

Contato para as pessoas que não  

(sem alteração) 

Gerais do Governo 

sei) 「CAMELLIA

http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044 

sexta das 10:00 

-shi Tabunka Kyoosei Center 

hice.jp/hmc/consultation.php 

(Confirme os dias e horários na homepage)

Centro de consultas para 

que voltaram do exterior e pessoas que tiveram contato direto 

Apartir de 8 de maio o Ministério da Saúde, Trabalho e 

Estar, declarou novas medidas e motivos para consultas

itens①～③, favor 

Se estiver sintomas como dificuldades na respiração, sente 

Quando a gripe prolongar(se prolongar por mais de 4 dias, 

deve fazer a consulta, sem falta.) 

Idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes

(se consultem, caso tenham sintomas de gripe)

: 

estudante  

ão saia de casa 

todos os dias 

                                                             

 
Pagamento do Imposto

納税
のうぜい

 

30 de junho  

■Imposto residencial municipal 

e provincial (1ª parcela)

Informações :  Setor de Impostos (Zeimu

1230   FAX. 053

dia úteis da semana ②além dos dia e 
horários do item 

050-5371

054-281

 

ão de Consultas sobre a Infecção 
do Novo Coronavírus  

窓口
ま ど ぐ ち

 

Se por acaso, acha que tem a possibilidade de estar infectado 

Centro de consultas 

as que vieram do exterior ou tiveram contato direto 

o telefone para consultas em japones foi alterado  a partir 

CAMELLIA」 

exta das 10:00 às 16:00）

shi Tabunka Kyoosei Center 

 

rários na homepage)

Centro de consultas para pessoas 

que voltaram do exterior e pessoas que tiveram contato direto 

Apartir de 8 de maio o Ministério da Saúde, Trabalho e  

Estar, declarou novas medidas e motivos para consultas

 fazer a consulta

Se estiver sintomas como dificuldades na respiração, sente 

Quando a gripe prolongar(se prolongar por mais de 4 dias, 

Idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes com 

(se consultem, caso tenham sintomas de gripe) 

                                                             

Pagamento do Imposto  de Junho

Imposto residencial municipal 

e provincial (1ª parcela) 

Setor de Impostos (Zeimu

1230   FAX. 053-576-1896  

além dos dia e 
horários do item ①

5371-0561 

281-7702 

2 

ão de Consultas sobre a Infecção 

Se por acaso, acha que tem a possibilidade de estar infectado 

Centro de consultas 

as que vieram do exterior ou tiveram contato direto 

a partir 

） 

shi Tabunka Kyoosei Center  

rários na homepage) 

pessoas 

que voltaram do exterior e pessoas que tiveram contato direto 

 

Estar, declarou novas medidas e motivos para consultas 

consulta  

Se estiver sintomas como dificuldades na respiração, sente 

Quando a gripe prolongar(se prolongar por mais de 4 dias, 

com 

                                                              

de Junho  

Imposto residencial municipal  

Setor de Impostos (Zeimu-ka)  

 

 

de dados do Auxílio Infantil em Junho

Todos os anos em junho, os 

(Jidoo Teate),devem entregar os papéis de “Atualização dos 

Dados” , para nos informar a situação do sustento do seu filho. 

Enviamos o comunicado 

enquadrados no termo.

processo de  atualização, não poderá receber o auxílio de Junho 

em diante (pago em Outubro), portanto, não esqueça de fazer a 

renovação .

▼Período para a apresentação e horário de recepção:

 1

※

▼Documentos necessários:

①formulário de atualização 

③cópia do cartão do seguro

mãe beneficiado)

 ④passaporte da crian

se

▼outros:

 entregar na prefeitura onde trabalham.

▼local para entrega: 

☎ 

                                                          

O auxílio infantil é fornecido para apoiar as famílias com 

crianças com idade até antes do término da escola ginasial 

(japonesa), para que elas cresçam saudáveis e tenham uma vida 

cotidiana estável ,

sociedade. O próximo depósito será conforme o seguinte.

▼data do depósito:

▼referente aos meses:

▼valor do auxílio

0 à 3 anos 

3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário 
3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário

Alunos do ginásio (Chugakkoo)

Se a renda 
(por cada criança de 0 anos à idade de 
alunos do Chuugakkoo)

▼previsão de

▼informações:

(Kosodate Shi

 

 

além dos dia e 
① 

Vamos fazer a Atualização
de dados do Auxílio Infantil em Junho

6月 中
がつちゅう

に

Todos os anos em junho, os 

(Jidoo Teate),devem entregar os papéis de “Atualização dos 

Dados” , para nos informar a situação do sustento do seu filho. 

Enviamos o comunicado 

enquadrados no termo.

processo de  atualização, não poderá receber o auxílio de Junho 

em diante (pago em Outubro), portanto, não esqueça de fazer a 

renovação . 

▼Período para a apresentação e horário de recepção:

1º(2ª) à 30 de junho (3ª)

※podem envia

▼Documentos necessários:

formulário de atualização 

cópia do cartão do seguro

mãe beneficiado)

passaporte da crian

serão necessários outros documentos.

▼outros:  funcionários públicos devem

entregar na prefeitura onde trabalham.

▼local para entrega: 

 053-576-1813   FAX 053

                                                          

Junho 
 Jidoo Teate (A

O auxílio infantil é fornecido para apoiar as famílias com 

crianças com idade até antes do término da escola ginasial 

(japonesa), para que elas cresçam saudáveis e tenham uma vida 

cotidiana estável ,

sociedade. O próximo depósito será conforme o seguinte.

▼data do depósito:

▼referente aos meses:

▼valor do auxílio

Idade da criança

0 à 3 anos incompletos

3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário 
3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário

Alunos do ginásio (Chugakkoo)

Se a renda tributária 
(por cada criança de 0 anos à idade de 
alunos do Chuugakkoo)

previsão de  depósito

Data de pagamento

10 de junho

9 de outubro

10 de fevereiro

▼informações:  Setor de Auxílio

(Kosodate Shien-

Vamos fazer a Atualização
de dados do Auxílio Infantil em Junho

に児
じ

童
どう

手当
て あ て

現 況 届
げんきょうとどけ

Todos os anos em junho, os 

(Jidoo Teate),devem entregar os papéis de “Atualização dos 

Dados” , para nos informar a situação do sustento do seu filho. 

Enviamos o comunicado no final de

enquadrados no termo. Caso não apresente os documentos do 

processo de  atualização, não poderá receber o auxílio de Junho 

em diante (pago em Outubro), portanto, não esqueça de fazer a 

Período para a apresentação e horário de recepção:

0 de junho (3ª)  D

podem enviar pelo correio 

Documentos necessários:  

formulário de atualização ②

cópia do cartão do seguro de saúde do beneficiado(pai ou 

mãe beneficiado)  

passaporte da criança (original

necessários outros documentos.

funcionários públicos devem

entregar na prefeitura onde trabalham.

local para entrega: Setor Kosodate Shien

1813   FAX 053

                                                          

Junho é o mês de recebimento do
Jidoo Teate (A

O auxílio infantil é fornecido para apoiar as famílias com 

crianças com idade até antes do término da escola ginasial 

(japonesa), para que elas cresçam saudáveis e tenham uma vida 

cotidiana estável , já que elas serão importantes para o futuro da 

sociedade. O próximo depósito será conforme o seguinte.

data do depósito:  10 de junho(4

referente aos meses:  fevereiro à maio

valor do auxílio  

Idade da criança

incompletos 

3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário (1º e 2
3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário（3º filho em diante

Alunos do ginásio (Chugakkoo)

tributária ultrapas
(por cada criança de 0 anos à idade de 
alunos do Chuugakkoo) 

depósito  do aux

Data de pagamento 

10 de junho 

9 de outubro 

10 de fevereiro 

Setor de Auxílio

-ka) ☎ 053-576

Vamos fazer a Atualização
de dados do Auxílio Infantil em Junho

現 況 届
げんきょうとどけ

を提 出
ていしゅつ

 

Todos os anos em junho, os beneficiados do aux

(Jidoo Teate),devem entregar os papéis de “Atualização dos 

Dados” , para nos informar a situação do sustento do seu filho. 

no final de maio, para todos os 

Caso não apresente os documentos do 

processo de  atualização, não poderá receber o auxílio de Junho 

em diante (pago em Outubro), portanto, não esqueça de fazer a 

Período para a apresentação e horário de recepção:

Dias úteis 8:30 às 17:15 

 (Intérprete 9:00 às 16:30)

  

②carimbo(pai e da mãe)

de saúde do beneficiado(pai ou 

original)  ※Dependendo do caso 

necessários outros documentos. 

funcionários públicos devem 

entregar na prefeitura onde trabalham.  

Setor Kosodate Shien

1813   FAX 053-576-1220 

                                                          
 

o mês de recebimento do
Jidoo Teate (A uxílio Infantil)

O auxílio infantil é fornecido para apoiar as famílias com 

crianças com idade até antes do término da escola ginasial 

(japonesa), para que elas cresçam saudáveis e tenham uma vida 

já que elas serão importantes para o futuro da 

sociedade. O próximo depósito será conforme o seguinte.

10 de junho(4ª) 

fevereiro à maio 

Idade da criança 

3 anos às aquelas que ainda não 
e 2º filhos) 

3 anos às aquelas que ainda não 
filho em diante）

Alunos do ginásio (Chugakkoo) 

ultrapassar do limite 
(por cada criança de 0 anos à idade de 

do aux ílio  

Meses referentes do auxílio

fevereiro à maio

junho à setembro

outubro à janeiro 

Setor de Auxílio na Criação da Criança 

576-1813   FAX 053

Vamos fazer a Atualização   

de dados do Auxílio Infantil em Junho
提 出
ていしゅつ

しましょう 

beneficiados do auxílio infantil 

(Jidoo Teate),devem entregar os papéis de “Atualização dos 

Dados” , para nos informar a situação do sustento do seu filho. 

maio, para todos os 

Caso não apresente os documentos do 

processo de  atualização, não poderá receber o auxílio de Junho 

em diante (pago em Outubro), portanto, não esqueça de fazer a 

Período para a apresentação e horário de recepção:

úteis 8:30 às 17:15  

érprete 9:00 às 16:30) 

(pai e da mãe)  

de saúde do beneficiado(pai ou 

Dependendo do caso 

Setor Kosodate Shien-ka 

                                                          

o mês de recebimento do  
uxílio Infantil)  

O auxílio infantil é fornecido para apoiar as famílias com 

crianças com idade até antes do término da escola ginasial 

(japonesa), para que elas cresçam saudáveis e tenham uma vida 

já que elas serão importantes para o futuro da 

sociedade. O próximo depósito será conforme o seguinte.

Valor do auxílio 

(mensal)

¥15,000

¥10,000

 
¥15,000

¥10,000

do limite 
¥5,000

Meses referentes do auxílio

fevereiro à maio 

junho à setembro 

outubro à janeiro  

na Criação da Criança 

1813   FAX 053-576-1220

 

de dados do Auxílio Infantil em Junho  
 

ílio infantil 

(Jidoo Teate),devem entregar os papéis de “Atualização dos 

Dados” , para nos informar a situação do sustento do seu filho. 

Caso não apresente os documentos do 

processo de  atualização, não poderá receber o auxílio de Junho 

em diante (pago em Outubro), portanto, não esqueça de fazer a 

Período para a apresentação e horário de recepção:  

 

 

 

de saúde do beneficiado(pai ou 

Dependendo do caso 

                                                           

 

O auxílio infantil é fornecido para apoiar as famílias com 

crianças com idade até antes do término da escola ginasial 

(japonesa), para que elas cresçam saudáveis e tenham uma vida 

já que elas serão importantes para o futuro da 

sociedade. O próximo depósito será conforme o seguinte. 

Valor do auxílio 

(mensal) 

15,000 

10,000 

15,000 

10,000 

5,000 

Meses referentes do auxílio 

1220 

 



 

 

 

Serão c
realizados no mês de junho de todos os 

anos, devido à Infecção do novo 

新型
しんがた

▼início do período

 Ainda 

informar pelo informativo ou pela website da prefeitura. 

Enviaremos as fichas para o exame, logo após ser decidido o 

início do período do exame.

Dependendo da situaç

poderá acontecer de não ser realizado este ano, ou poderá ser 

feito somente para um número limitado de pessoas 

enquadradas. Contamos com a sua com

▼Exames que serão cancelados

・Exame especial de sa

 Check up geral

realizado com o

 Hoken

・Exame 

・preventivo

(intestino

・Exame de raioX do T

・Vírus de hepatite

▼Para as pe

Igualmente o JA Kyousai Dokku, tinhamos informado que 

poderiam fazer ambos os exames, porém, durante o período 

que foi 

▼Para aqueles com sintomas preocupantes

As pessoas com sintomas suspeitos dessas doenças, 

procurem ir no hospital.

▼informações: 

  ☎ 053

                                                

Como descartar lixos de plásticos

Vasilhas e 

considerados como materiais com a marca “PURA”(plástico 

reciclável).

 

 

※Esvaziar

conseguir tirar a sujeira, jogue no lixo queimável.

【Kosai

【Arai】

▼Informações:

(Haikubtutsu Taisaku

【Website

Serão c ancelados os exames que eram 
realizados no mês de junho de todos os 

anos, devido à Infecção do novo 

新型
しんがた

コロナウイルス

início do período

inda não foi definido. Assim que for decidido, a prefeitura irá 

informar pelo informativo ou pela website da prefeitura. 

Enviaremos as fichas para o exame, logo após ser decidido o 

início do período do exame.

Dependendo da situaç

poderá acontecer de não ser realizado este ano, ou poderá ser 

feito somente para um número limitado de pessoas 

enquadradas. Contamos com a sua com

Exames que serão cancelados

Exame especial de sa

Check up geral (Ningendokku

realizado com o auxílio do Kokumin Kenkou

Hoken não será realizado)

Exame de saúde 

preventivo de câncer(do estômago, cólon

(intestino grosso), próstata, mamas, cólo do útero)

Exame de raioX do T

írus de hepatite

Para as pessoas que vão fazer o exame Kyoo

Igualmente o JA Kyousai Dokku, tinhamos informado que 

poderiam fazer ambos os exames, porém, durante o período 

que foi cancelado, não poderão fazer esse exame.

Para aqueles com sintomas preocupantes

As pessoas com sintomas suspeitos dessas doenças, 

procurem ir no hospital.

informações: Setor de Saúde(Kenkoo Sooshin

053-576-1114 FAX 053

                                                

Como descartar lixos de plásticos

Vasilhas e embalagens 

considerados como materiais com a marca “PURA”(plástico 

reciclável). 

Esvaziar e limpar tira

conseguir tirar a sujeira, jogue no lixo queimável.

～Local para colocar os plásticos recicláveis

Kosai】nos conteiners para pl

(nos postos de coletade materiais recicl

】nas redes amarelas colocada

lixo. 

Informações:  Setor de Medidas de Processamento do Lixo

(Haikubtutsu Taisaku

Website】Kosai-shi

 

 
ancelados os exames que eram 

realizados no mês de junho de todos os 
anos, devido à Infecção do novo 

Coronavírus
コロナウイルス感染

かんせん

拡大
か く だ い

に伴
ともない

各種
か く し ゅ

検診
けんしん

を休止
き ゅ う し

início do período  

não foi definido. Assim que for decidido, a prefeitura irá 

informar pelo informativo ou pela website da prefeitura. 

Enviaremos as fichas para o exame, logo após ser decidido o 

início do período do exame. 

Dependendo da situação da infecção do novo coronavírus, 

poderá acontecer de não ser realizado este ano, ou poderá ser 

feito somente para um número limitado de pessoas 

enquadradas. Contamos com a sua com

Exames que serão cancelados

Exame especial de saúde (O Exame 

Ningendokku) 

auxílio do Kokumin Kenkou

não será realizado),  

de saúde para idosos 

de câncer(do estômago, cólon

grosso), próstata, mamas, cólo do útero)

Exame de raioX do Tórax(câncer 

írus de hepatite・Osteoporose

ssoas que vão fazer o exame Kyoo

Igualmente o JA Kyousai Dokku, tinhamos informado que 

poderiam fazer ambos os exames, porém, durante o período 

cancelado, não poderão fazer esse exame.

Para aqueles com sintomas preocupantes

As pessoas com sintomas suspeitos dessas doenças, 

procurem ir no hospital. 

Setor de Saúde(Kenkoo Sooshin

1114 FAX 053-576

                                                
 

Como descartar lixos de plásticos
プラスチックのごみの

mbalagens de plásticos 

considerados como materiais com a marca “PURA”(plástico 

tirando a sujeira

conseguir tirar a sujeira, jogue no lixo queimável.

Local para colocar os plásticos recicláveis

nos conteiners para plásticos recicláveis 

(nos postos de coletade materiais recicl

amarelas colocada

Setor de Medidas de Processamento do Lixo

(Haikubtutsu Taisaku-ka) ☎ 053-

shi Risaikuru

Essa 

 
ancelados os exames que eram 

realizados no mês de junho de todos os 
anos, devido à Infecção do novo 

Coronavírus  
伴い
ともない

、毎年
ま い

6月
がつ

から

休止
き ゅ う し

します 

não foi definido. Assim que for decidido, a prefeitura irá 

informar pelo informativo ou pela website da prefeitura. 

Enviaremos as fichas para o exame, logo após ser decidido o 

infecção do novo coronavírus, 

poderá acontecer de não ser realizado este ano, ou poderá ser 

feito somente para um número limitado de pessoas 

enquadradas. Contamos com a sua compreensão.

Exames que serão cancelados  

Exame de 

)  

auxílio do Kokumin Kenkou 

 

de câncer(do estômago, cólon 

grosso), próstata, mamas, cólo do útero)

órax(câncer do pulmão, tuberculose)

Osteoporose・Periodontite

ssoas que vão fazer o exame Kyoo

Igualmente o JA Kyousai Dokku, tinhamos informado que 

poderiam fazer ambos os exames, porém, durante o período 

cancelado, não poderão fazer esse exame.

Para aqueles com sintomas preocupantes 

As pessoas com sintomas suspeitos dessas doenças, 

Setor de Saúde(Kenkoo Sooshin

576-1150 

                                                
 

Como descartar lixos de plásticos
プラスチックのごみの出

だ

し方
 か た

 

de plásticos usados nos produtos s

considerados como materiais com a marca “PURA”(plástico 

a sujeira, antes de jogar.Se não 

conseguir tirar a sujeira, jogue no lixo queimável.

Local para colocar os plásticos recicláveis

ásticos recicláveis 

(nos postos de coletade materiais recicl

amarelas colocadas nos postos de coleta do 

Setor de Medidas de Processamento do Lixo

-577-1280 FAX 053

Risaikuru pesquisar 

Essa é a marca do pl

ancelados os exames que eram 
realizados no mês de junho de todos os 

anos, devido à Infecção do novo 

から実施
じ っ し

している

não foi definido. Assim que for decidido, a prefeitura irá 

informar pelo informativo ou pela website da prefeitura. 

Enviaremos as fichas para o exame, logo após ser decidido o 

infecção do novo coronavírus, 

poderá acontecer de não ser realizado este ano, ou poderá ser 

feito somente para um número limitado de pessoas 

preensão. 

 

 

grosso), próstata, mamas, cólo do útero) 

do pulmão, tuberculose)

Periodontite 

ssoas que vão fazer o exame Kyoosai Dokku da JA

Igualmente o JA Kyousai Dokku, tinhamos informado que 

poderiam fazer ambos os exames, porém, durante o período 

cancelado, não poderão fazer esse exame. 

As pessoas com sintomas suspeitos dessas doenças, 

Setor de Saúde(Kenkoo Sooshin-ka) 

                                                

Como descartar lixos de plásticos
 

usados nos produtos s

considerados como materiais com a marca “PURA”(plástico 

, antes de jogar.Se não 

conseguir tirar a sujeira, jogue no lixo queimável. 

Local para colocar os plásticos recicláveis ～ 

ásticos recicláveis  

(nos postos de coletade materiais recicláveis) 

s nos postos de coleta do 

Setor de Medidas de Processamento do Lixo

1280 FAX 053-577-3253

 

é a marca do plástico reciclável.

3 

ancelados os exames que eram 
realizados no mês de junho de todos os 

anos, devido à Infecção do novo 

している 

não foi definido. Assim que for decidido, a prefeitura irá 

Enviaremos as fichas para o exame, logo após ser decidido o 

infecção do novo coronavírus, 

poderá acontecer de não ser realizado este ano, ou poderá ser 

do pulmão, tuberculose) 

sai Dokku da JA  

Igualmente o JA Kyousai Dokku, tinhamos informado que 

poderiam fazer ambos os exames, porém, durante o período 

                                                 

Como descartar lixos de plásticos  

usados nos produtos são 

s nos postos de coleta do 

Setor de Medidas de Processamento do Lixo 

3253 

 Vamos tomar cuidado para não ingerir 

Todo ano, observamos casos de pessoas que ingerem matos e 

flores 

intoxicação alimentar. 

Tenham muito cuidado em especial com , matos e flores que 

tem a folhas e ramos parecidos com as de verduras

Nira(cebolinh

Quando plantar verduras na sua casa, marque direitinho onde 

plantou qual verdura. Se tiver dúvidas se o mato do seu jardim, ou 

alguma verdura parecida ganhada do outras pessoa são seguras, 

procure não ingerir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼informações:

(

 ☎

                                                   

 

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

ástico reciclável. 

 

Vamos tomar cuidado para não ingerir 
matos e flores venenosas!
毒
ど く

のある

odo ano, observamos casos de pessoas que ingerem matos e 

flores venenosas, 

intoxicação alimentar. 

Tenham muito cuidado em especial com , matos e flores que 

tem a folhas e ramos parecidos com as de verduras

(cebolinha chinesa

Quando plantar verduras na sua casa, marque direitinho onde 

plantou qual verdura. Se tiver dúvidas se o mato do seu jardim, ou 

guma verdura parecida ganhada do outras pessoa são seguras, 

procure não ingerir.

▼informações:

(Sangyoo Shinkoo

☎ 053-576-1216

                                                   

População de Kosai
(dados atuais 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,725 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,938 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

X ( folha da flor de N

Não é comestível

X Flor de Narciso

Vamos tomar cuidado para não ingerir 
matos e flores venenosas!

のある草
く さ

・花
はな

を食
たべ

べないように

odo ano, observamos casos de pessoas que ingerem matos e 

venenosas, confundindo com verduras

intoxicação alimentar.  

Tenham muito cuidado em especial com , matos e flores que 

tem a folhas e ramos parecidos com as de verduras

a chinesa) e alho. 

Quando plantar verduras na sua casa, marque direitinho onde 

plantou qual verdura. Se tiver dúvidas se o mato do seu jardim, ou 

guma verdura parecida ganhada do outras pessoa são seguras, 

procure não ingerir. 

Setor de Promoção de Comércio e indústria 

Sangyoo Shinkoo-ka) 

1216  FAX 053

                                                   

População de Kosai
(dados atuais 30

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2020

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
29,001 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,543 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,835 

457 

365 

254 

216 

354 

( folha da flor de Narciso)

Não é comestível 

 

de Narciso 

   
Vamos tomar cuidado para não ingerir 

matos e flores venenosas!
べないように注意

ち ゅ う い

 

odo ano, observamos casos de pessoas que ingerem matos e 

confundindo com verduras

Tenham muito cuidado em especial com , matos e flores que 

tem a folhas e ramos parecidos com as de verduras

) e alho.  

Quando plantar verduras na sua casa, marque direitinho onde 

plantou qual verdura. Se tiver dúvidas se o mato do seu jardim, ou 

guma verdura parecida ganhada do outras pessoa são seguras, 

Promoção de Comércio e indústria 

053-576-1115 

                                                   

População de Kosai
30 de abril de 2020)

2020年
ね ん

4月
が つ

30日

】 

Total 
59,726 

 

Total 
3,481 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

〇folha da cebolinha e 

Nira(cebolinha chinesa)

Verduras

) 

Vamos tomar cuidado para não ingerir 
matos e flores venenosas!  

注意
ち ゅ う い

しましょう 

odo ano, observamos casos de pessoas que ingerem matos e 

confundindo com verduras causando a 

Tenham muito cuidado em especial com , matos e flores que 

tem a folhas e ramos parecidos com as de verduras 

Quando plantar verduras na sua casa, marque direitinho onde 

plantou qual verdura. Se tiver dúvidas se o mato do seu jardim, ou 

guma verdura parecida ganhada do outras pessoa são seguras, 

Promoção de Comércio e indústria 

                                                           

População de Kosai  
de abril de 2020)

日現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

52,71％ 

13.13％ 

10.49％ 

7.30％ 

6,21％ 

- 

folha da cebolinha e 

(cebolinha chinesa)

Verduras coomestíveis

Vamos tomar cuidado para não ingerir  

odo ano, observamos casos de pessoas que ingerem matos e 

Tenham muito cuidado em especial com , matos e flores que 

Quando plantar verduras na sua casa, marque direitinho onde 

plantou qual verdura. Se tiver dúvidas se o mato do seu jardim, ou 

guma verdura parecida ganhada do outras pessoa são seguras, 

Promoção de Comércio e indústria 

         

de abril de 2020)  

estrangeiros dentro do 

 

folha da cebolinha e 

(cebolinha chinesa) 

coomestíveis 
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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” 

(aula de Japonês de quarta-feira) 

 

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 

Prédio Emina, 2º andar  

(atrás da estação de Washizu)  

▼custo :¥300 por vez 

 

 

 

 
 
                                                                  

 
Kinyoobi Chikyukko Hiroba 

(aula de Japonês de sexta-feira) 

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 

 

 
 
 
★podem haver mudanças nos dias dos 3 cursos, devido ao novo 
coronavírus. 

 

＊Kosai Tabunka Kokusai KooryuuSuishin  

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) 

 

 

 

 

                                                            

 
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 

 
 
 
 
 
★podem haver mudanças nos dias dos 3 cursos, devido ao novo 
coronavírus. 

Dia da 
semana mês dia horário 

sexta 
junho 5, 12, 19, 26 

18:00～19:30 
julho 3, 10, 17 

 

Dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
junho 3, 10, 17, 24 

15:30～17:30 
julho 1, 8, 15 

 

mês dia horário 

junho 7,14, 21, 28 
10:00～12:00 

julho 5,12,19,26 
 

Plantão do mês de Junho 9:00 ～17:00  6月
がつ

の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 
Dia Hospitais e Clínicas  Telefones  

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

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

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

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

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

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

28 (dom) 
Gotoo Naika Iin (Clínico geral/pediatria) ☎ 053-572-3292 

Seien Hifuka-Clínica de Alergia (Dermatologia/ alergologia) ☎ 053-574-3741 
※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 de semana mês dia horário 

quarta 
junho 

3 13:30～16:30 

domingo 21 10:00～13:00 

quarta 
julho 

1 13:30～16:30 

domingo 19 10:00～13:00 

 



 

 

 

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

▼data e horári

▼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 

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:

＜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

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ

data e horári o :25 de junho (5

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 

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 

“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 :  25 de junho 

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

:25 de junho (5ª)18:00 às 19:30

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 

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 

“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

Consulta gratuita Jurídica ＞(por ordem de 

Com Advogados, Despachantes Administrativos

de junho (quinta-feira)

12:00 (reservar diret

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

相談
そうだん

 (marcar hora)

)18:00 às 19:30

Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

Nishi - kan  

Iwata-shi Mitsuke 

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 

“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 

Com Advogados, Despachantes Administrativos

feira) 

12:00 (reservar direto no local)

EXAME DE AIDS E CONSULTAS 

(marcar hora) 

)18:00 às 19:30 

shi Mitsuke 3599-4〕 

para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  ※não 

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

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 

“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 

 

para pessoas preocupadas com a 

não 

 

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.

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.

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. 

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

) 

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) 

o ser 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 fevereiro 
de 2020 

25/junho (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 março de 
2020   16/julho (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

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

・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. 

 
Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 
Kenkoo Hooru 

 

・Caderneta 
materno-infantil 

・Toalha de rosto 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em novembro 
de 2018 

10/junho (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 dezembro 
de 2018 

01/julho(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

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

・Caderneta 
materno-infantil 

・questionário 
・escova de dentes 
※pais e filhos, 

venham com os 
dentes escovados 

Exame de 3 anos 
 
★ 

nascidos em março de 
2017 

24/junho(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 
2017 

15/julho(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 novo coronavirus, é 

preciso marcar hora, 

mesmo só para pesar. 

18/junho(5ª) 
09/julho(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. 

☆ Nos dias  e sábados, domingos e feriados não funci ona. 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


