
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No dia de Doyou no Ushi

※Haverá casos de cancelamentos dos evento

 Vamos fazer o cadastro no Kosai

Nos casos de Tempestades

informações que poderão proteger a sua vida.

▼idiomas disponíveis:

português,

▼custo

 O cadastro é gratuito. Porém, é cobrada

 a taxa de uso de mensagens e internet.

▼poderão receber informações em português, espanhol e 

japonês fácil. 

◎No caso de 

Quando h

alto, ou virem ondas gigantes do 

◎No caso de chuvas fortes (tempestades) e ventanias 

Quando vier um tufão ou chuvas pesadas, e for muito perigoso.

◎No caso de terremotos

Quando sentir o tremor do chão ou da casa , ou for destruída a 

construção,

◎Informações de 

Quando houver riscos de desmoronamento

 de penhascos e montanhas, 

e for muito perigoso.

※Os outros tipos de avisos serão em japonês.

Informativo da Prefeitura de 
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☎

Fax 053
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https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
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 053-

                            

No dia de Doyou no Ushi

Haverá casos de cancelamentos dos evento

Vamos fazer o cadastro no Kosai
Boosai Hottomeeru

(Mensagens de emergência)

湖西市
こ さ い し

Nos casos de Tempestades

informações que poderão proteger a sua vida.

diomas disponíveis:

português, espanhol

usto : 

O cadastro é gratuito. Porém, é cobrada

a taxa de uso de mensagens e internet.

poderão receber informações em português, espanhol e 

japonês fácil.  

No caso de enchentes, ondas fortes, 

Quando há perigo devido o nível da àgua do rio ou do mar estar 

alto, ou virem ondas gigantes do 

No caso de chuvas fortes (tempestades) e ventanias 

Quando vier um tufão ou chuvas pesadas, e for muito perigoso.

No caso de terremotos

Quando sentir o tremor do chão ou da casa , ou for destruída a 

construção, e for muito perigoso.

Informações de Alerta de 

Quando houver riscos de desmoronamento

de penhascos e montanhas, 

e for muito perigoso.

Os outros tipos de avisos serão em japonês.

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)

                            

No dia de Doyou no Ushi

Haverá casos de cancelamentos dos evento

 
Vamos fazer o cadastro no Kosai

Boosai Hottomeeru
(Mensagens de emergência)

湖西市
こ さ い し

防災
ぼ う さ い

ほっとメール
め ー る

Nos casos de Tempestades,Terremotos

informações que poderão proteger a sua vida.

diomas disponíveis:  japonês, 

espanhol e japonês fácil. 

O cadastro é gratuito. Porém, é cobrada

a taxa de uso de mensagens e internet.

poderão receber informações em português, espanhol e 

 

enchentes, ondas fortes, 

á perigo devido o nível da àgua do rio ou do mar estar 

alto, ou virem ondas gigantes do 

No caso de chuvas fortes (tempestades) e ventanias 

Quando vier um tufão ou chuvas pesadas, e for muito perigoso.

No caso de terremotos  

Quando sentir o tremor do chão ou da casa , ou for destruída a 

muito perigoso. 

Informações de Alerta de desabamento de terras

Quando houver riscos de desmoronamento

de penhascos e montanhas,  

e for muito perigoso. 

Os outros tipos de avisos serão em japonês.

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

ka) 
1213  
4880 

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

9:00 às 16:30  
(segunda à sexta)

                            

No dia de Doyou no Ushi (época mais quente

Haverá casos de cancelamentos dos eventos e outros publicados, 

 
Vamos fazer o cadastro no Kosai

Boosai Hottomeeru
(Mensagens de emergência)

メール
め ー る

を登録
と う ろ く

しましょう

Terremotos, etc: poderão receber 

informações que poderão proteger a sua vida. 

ês,  

e japonês fácil.  

O cadastro é gratuito. Porém, é cobrada 

a taxa de uso de mensagens e internet. 

poderão receber informações em português, espanhol e 

enchentes, ondas fortes, maré alta 

á perigo devido o nível da àgua do rio ou do mar estar 

alto, ou virem ondas gigantes do mar. 
No caso de chuvas fortes (tempestades) e ventanias 

Quando vier um tufão ou chuvas pesadas, e for muito perigoso.

Quando sentir o tremor do chão ou da casa , ou for destruída a 

 

desabamento de terras

Quando houver riscos de desmoronamento 

Os outros tipos de avisos serão em japonês.

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

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

 
(segunda à sexta)  

                            

época mais quente

土用
ど よ う

の丑
う し

は

s e outros publicados, 

Vamos fazer o cadastro no Kosai -shi 
Boosai Hottomeeru  

(Mensagens de emergência) 

しましょう 

, etc: poderão receber 

 

poderão receber informações em português, espanhol e 

maré alta  

á perigo devido o nível da àgua do rio ou do mar estar 

No caso de chuvas fortes (tempestades) e ventanias  

Quando vier um tufão ou chuvas pesadas, e for muito perigoso.

Quando sentir o tremor do chão ou da casa , ou for destruída a 

desabamento de terras  

 

Os outros tipos de avisos serão em japonês. 

Informativo da Prefeitura de  
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época mais quente), vamos comer Unagui 

は浜名
は ま な

湖
こ

うなぎを

s e outros publicados, devido à infecção do novo coronaví

 

▼Como fazer o cadastro

①Faça a leitura do código QR, e acessar no site de cadastro

②Escolha o idioma

③Enviar uma mensagem vazia

Tocando 

o 

④Confirmar o recebimento da mensagem

  Enviando a 

  Toque 

Para

da tela, para

URL d

※

・autorize o recebimento de mensagens 

do email

・faça o processo para poder receber 

mensagens com URL

⑤confirme os dados do cadastro e toque

⑥escolher o idioma das mensagens “Bosai Hottomeeru” 

receberá

⑦na 

finalizado o cadastro.

▼Informações

shi 

, etc: poderão receber 

poderão receber informações em português, espanhol e 

á perigo devido o nível da àgua do rio ou do mar estar 

 

Quando vier um tufão ou chuvas pesadas, e for muito perigoso. 

Quando sentir o tremor do chão ou da casa , ou for destruída a 

 

 

 

vamos comer Unagui 

うなぎを食べよう
た べ よ う

！ 

devido à infecção do novo coronaví

▼Como fazer o cadastro

Faça a leitura do código QR, e acessar no site de cadastro

Escolha o idioma

Enviar uma mensagem vazia

ocando na tela

 envio da mensagem.

Confirmar o recebimento da mensagem

Enviando a mensagem vazia, logo chegará um

oque no URL dessa 

Para celulares (modelos antigos

da tela, para smartphone, computador, tablet e outros, 

URL da parte de baixo

※Se não chega a mensagem

autorize o recebimento de mensagens 

do email, kosai@sg

faça o processo para poder receber 

mensagens com URL

confirme os dados do cadastro e toque

escolher o idioma das mensagens “Bosai Hottomeeru” 

receberá 

na tela de confirmaç

finalizado o cadastro.

▼Informações ：

(Kikikanri-ka)

☎：053-576-

vamos comer Unagui de Hamanako

devido à infecção do novo coronaví

Como fazer o cadastro  

Faça a leitura do código QR, e acessar no site de cadastro

Escolha o idioma  

Enviar uma mensagem vazia

na tela「Enviar mensagem vazia

da mensagem. Não escreva nada e envie.

Confirmar o recebimento da mensagem

mensagem vazia, logo chegará um

no URL dessa mensagem. Escolha o URL

modelos antigos

smartphone, computador, tablet e outros, 

a parte de baixo da tela. 

ão chega a mensagem

autorize o recebimento de mensagens 

kosai@sg-p.jp 

faça o processo para poder receber 

mensagens com URL 

confirme os dados do cadastro e toque

escolher o idioma das mensagens “Bosai Hottomeeru” 

confirmação⇒toque

finalizado o cadastro.  

：Setor de Prevenção e 

ka) 

-4538 FAX：

de Hamanako

devido à infecção do novo coronavírus.  

Faça a leitura do código QR, e acessar no site de cadastro

Enviar uma mensagem vazia  

Enviar mensagem vazia

Não escreva nada e envie.

Confirmar o recebimento da mensagem 

mensagem vazia, logo chegará um

mensagem. Escolha o URL

modelos antigos) toque o URL n

smartphone, computador, tablet e outros, 

 

ão chega a mensagem・・・ 

autorize o recebimento de mensagens  

faça o processo para poder receber  

confirme os dados do cadastro e toque「Editar

escolher o idioma das mensagens “Bosai Hottomeeru” 

toque「Cadastrar」

Prevenção e Gestão de Crises

：053-576-2315

 
de Hamanako (enguia)!

Faça a leitura do código QR, e acessar no site de cadastro

Enviar mensagem vazia」, a tela muda

Não escreva nada e envie. 

mensagem vazia, logo chegará uma mensagem. 

mensagem. Escolha o URL adequado.

o URL na parte de cima 

smartphone, computador, tablet e outros, toque no 

Editar」na tela.

escolher o idioma das mensagens “Bosai Hottomeeru” , 

」na tela, assim 

Gestão de Crises 

2315 

(enguia)!  

Faça a leitura do código QR, e acessar no site de cadastro 

a tela muda para 

a mensagem.  

adequado. 

a parte de cima 

toque no 

na tela. 

, que 

assim será 
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Informações sobre os subsídios para os casos de eme rgência, devido ao contágio do Novo 
coronavírus(Para pessoas físicas e famílias) princi pais subsídios na data atual de 21 de julho. 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

に伴う
ともなう

各種
か く し ゅ

支援
し え ん

のご案内
ご あ ん な い

（個人
こ じ ん

・世帯向け
せ た い む け

） ～7月
がつ

21日
に ち

現在
げんざい

の主
お も

な支援
し え ん

～ 

Benefícios e Subsídios  (給付
きゅうふ

・助成
じょせい

) 

【Específico de Kosai】 

 Vale-compras Premiado 2020 

para apoio dos comerciantes de 

Kosai-shi 

População alvo：famílias residentes e com o registro na cidade de Kosai 

Período de inscrição：10 à 23 de outubro  Período de uso : 24 / out à 31 / dez 

Valor da venda: ¥5,000 (um jogo por família)   

valor possível do uso:   ¥10,000 (sai ganhando ¥5,000) 

  famílias com crianças: ¥12,000 (sai ganhando ¥7,000) 

Informações:Setor de 

Promoção de Indústria e 

Comércio da Prefeitura 

Municipal de Kosai 

�053-576-1215 

Subsídio Especial de Valor fixo População alvo：pessoas registradas na cidade na data de 27 de abril de 2020. 

Valor：¥ 100,000 por pessoa  

Período de inscrição：até 26 de Agosto  

Setor de Planejamentos e 
Política da Prefeitura Municipal 
de Kosai 
�053-576-4521 

Subsídio Especial 

Provisório para Famílias 

com Crianças 

População alvo: para as famílias que recebem o auxílio infantil 

(famílias com crianças nascidas entre 2004.4.2 à 2020.3.31) 

Valor：¥ 10,000 por cada criança 

※Não é necessário fazer a inscrição (funcionários públicos precisam fazer a 

inscrição） 

Central de atendimentos 

específico(Ministério da Saúde 

e Trabalho) 

�0120-271-381 

Subsídio especial para famílias 

com somente um dos pais  

População alvo：pessoas que receberam em junho de 2020, o subsídio infantil 

para famílias somente com um dos pais(Jidou Fuyooteate) 

Valor：¥ 50,000 por família, e apartir do segundo filho, ¥ 30,000 por cada filho 

Central de atendimentos 

específico (Ministério da 

Saúde eTrabalho) 

�0120-400-903 

Benefício para Garantia de 

Moradia 

População alvo：para pessoas que perderam o emprego, ou tiveram que 

descansar no serviço, e não podem pagar o aluguel, perderam a moradia e não 

tem onde morar, ou correm o risco de perder a moradia. 

Valor：o mesmo valor do aluguel (por 3 meses) 

Conselho de Assistência 

Social e Bem estar do 

governo, Posto de 

atendimento em Kosai-shi 

�053-575-0294 

Empréstimos  (貸付
かしつけ

) 

Sistema de Empréstimo de 

Assistência Social para apoio 

da vida cotidiana  

(pequenos fundos de 

emergência) 

População alvo：para emergência e para pessoas que provisoriamente estão com 

dificuldades financeiras e não conseguem manter o sustento  

Valor limite do empréstimo：¥ 100,000 (¥ 200,000 para casos especiais) 

Conselho de Assistência 

Social e Bem estar do 

governo, Posto de 

atendimento em Kosai-shi 

�053-575-0294 

Sistema de Empréstimo de 

Assistência Social para apoio da 

vida cotidiana (fundos para 

apoio em geral) 

População alvo：pessoas com dificuldades no sustento do dia-a-dia, ou não 

consegue manter a vida cotidiana normal, por ter perdido o emprego 

Valor limite do empréstimo: mais de 2 pessoas, ¥ 200,000 por mês. Pessoa 

sozinha, ¥150,000 por mês 

Conselho de Assistência 

Social e Bem estar do 

governo, Posto de 

atendimento em Kosai-shi 

�053-575-0294 

(Redução e Prolongamento do prazo (減免
げんめん

・猶予
ゆうよ

) 

【Específico de Kosai 】 

Isenção da taxa básica※1 

※1 Isenção：fica por ¥0 

População alvo：pessoas que usam a água da cidade ※Para os empresários, 

vejam na página seguinte.  

Período de Isenção：por 2 meses (não precisa fazer a inscrição) 

Setor de Águas da Prefeitura 

Municipal de Kosai 

�053-576-4534 

Alongamento de prazo de 

pagamento das contas de água 

e esgoto※2 ※ 2 Alongamento 

do prazo：adiar o vencimento  

População alvo：pessoas com dificuldades de pagamentos de contas de água e 

esgoto 

※Recepção de inscrição no Setor de Águas  

Setor de Águas da Prefeitura 

Municipal de Kosai 

�053-576-4534 

Alongamento do prazo de 

pagamento do  Imposto 

municipal e do país※2 

※2 Alongamento do prazo：

adiar o vencimento   

População alvo：pessoas que tiveram diminuiçãode 20 % do salário, comparando 

com o salário da mesma época no ano anterior. 

Alongamento do prazo：para durante um ano ※fazer a inscrição no setor de 

impostos 

Setor de Impostos da 

Prefeitura Municipal de Kosai 

�053-576-4536 

Redução ou isenção das taxas  

do seguro de saúde, seguro de  

saúde dos idosos, pensão,  

serviço de enfermagem p/  

idosos e,etc ※3 

※3 Redução：diminuir o valor 

da taxa ou isentar.( ¥0) 

População alvo：para pessoas que perderam o emprego, ou tiveram que 

descansar no serviço, ou tiveram redução na renda,etc 

※Dependendo do Sistema as condições são diferentes. Favor verificar. 

Setor de Seguro e 

Aposentadoria da Prefeitura 

Municipal de Kosai 

�053-576-4585 

Setor de Cuidados de 

Enfermagem aos Idosos e 

outros  �053-576-1104 



 

 

 

as sacolas de compras 

  Essa medida, da sacola de compras ser paga, é uma 

opotunidade para todos pensarem em fazer uma revisão e mudar 

o seu estilo de vida, levando sempre a sua própria sacola

das compras

redução do lixo de plástico. 

★ A taxa cobrada envolve 

 mão usadas nos

conveniências

(Há sacolas que não se 

▼Informações

de Reduç

(Centro de Controle do Meio Ambiente)

(Haikibutsu Taisaku

TEL

                                            

Feriados da Prefeitura

Fechado aos 

10 de agosto

Auxílio 

empresas em pequena escala

da cidade de Kosai

Auxílio 

empresas em pequena escala

da cidade de Kosai

Soudan BackUp (para  

consultas de solução de 

problemas)

Auxílio da cidade de Kosai , 

para pagamento dos juros de 

empréstimos de medidas de 

soluções para flutuação 

econômica

Isenção da taxa básica da 

conta de água 

 

Desde
s sacolas de compras 

７月
がつ

１

Para reduzir o lixo de plástico, apartir de 1

julho, em todo o Japão, 

taxas pelas sacolas de plásticos.

Essa medida, da sacola de compras ser paga, é uma 

opotunidade para todos pensarem em fazer uma revisão e mudar 

o seu estilo de vida, levando sempre a sua própria sacola

das compras. Assim estarão colaborando com a campanha de 

redução do lixo de plástico. 

A taxa cobrada envolve 

mão usadas nos mercados e lojas de 

conveniências,etc. 

(Há sacolas que não se 

Informações : Setor de 

Redução do Lixo

(Centro de Controle do Meio Ambiente)

(Haikibutsu Taisaku

TEL：053-577-1280 

                                           

Feriados da Prefeitura

Fechado aos sábados, domingos e feriados

10 de agosto (2ª

 

de Torcida para 

empresas em pequena escala

da cidade de Kosai 

de Torcida para 

empresas em pequena escala

da cidade de Kosai Onayami 

Soudan BackUp (para  

consultas de solução de 

problemas) 

Auxílio da cidade de Kosai , 

para pagamento dos juros de 

empréstimos de medidas de 

soluções para flutuação 

econômica 

ão da taxa básica da 

conta de água  

 
Desde de 1

s sacolas de compras 
ser cobradas

１日
たち

からレジ袋
ぶくろ

が
 

Para reduzir o lixo de plástico, apartir de 1

julho, em todo o Japão, 

taxas pelas sacolas de plásticos.

Essa medida, da sacola de compras ser paga, é uma 

opotunidade para todos pensarem em fazer uma revisão e mudar 

o seu estilo de vida, levando sempre a sua própria sacola

. Assim estarão colaborando com a campanha de 

redução do lixo de plástico.  

A taxa cobrada envolve : Sacolas de

mercados e lojas de 

 

(Há sacolas que não se enquadram

Setor de Medidas 

do Lixo 

(Centro de Controle do Meio Ambiente)

(Haikibutsu Taisaku-ka (Kankyoo 

1280  FAX：

                                           

Feriados da Prefeitura
8月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

ábados, domingos e feriados

ª): Dia da Montanha

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas

中小
ちゅうしょう

para 

empresas em pequena escala 

População alvo

de vendas

Valor

※1 

funcionamento

contágio do Novo Coronavírus na cidade de Kosai

para 

empresas em pequena escala 

Onayami 

Soudan BackUp (para  

consultas de solução de 

Enquadra

técnico, dentro das condições de emprego da União da Associação de Comércios 

do governo de Shizuoka. 

Valor

Período de inscrição

Auxílio da cidade de Kosai , 

para pagamento dos juros de 

empréstimos de medidas de 

soluções para flutuação 

População alvo

inscrição para o empréstimo

para flutuação econômica.( dentro das condições de medidas de prevenção contra 

o novo coronavírus) 

Período de inscrição

（despesas das empresas quanto aos juros será zero

ão da taxa básica da População alvo

※Para fam

Período de isenção

Período de inscrição

 
de 1° de julho 

s sacolas de compras começaram a 
cobradas  

が有料
ゆうりょう

になりました
 

Para reduzir o lixo de plástico, apartir de 1

julho, em todo o Japão, estão sendo

taxas pelas sacolas de plásticos.

Essa medida, da sacola de compras ser paga, é uma 

opotunidade para todos pensarem em fazer uma revisão e mudar 

o seu estilo de vida, levando sempre a sua própria sacola

. Assim estarão colaborando com a campanha de 

Sacolas de 

mercados e lojas de  

enquadram) 

Medidas  

(Centro de Controle do Meio Ambiente) 

(Kankyoo Center))  

：053-577-3253

                                           

Feriados da Prefeitura  de Agosto
役所
やくしょ

のお休
やす

み 

ábados, domingos e feriados

: Dia da Montanha  

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas

～princip

中小
ちゅうしょう

企業
き ぎ ょ う

・事業
じ ぎ ょ う

População alvo：empresas 

de vendas de mais de 20% até menos de 50%

Valor：¥ 150,000 

 Exceto para os que se enquadram no 

funcionamento「Aux

contágio do Novo Coronavírus na cidade de Kosai

Enquadram os seguintes despesas

técnico, dentro das condições de emprego da União da Associação de Comércios 

do governo de Shizuoka. 

Valor：limite de ¥10,000 por cada emprego

Período de inscrição

População alvo：enquadram as pequenas e médias 

inscrição para o empréstimo

para flutuação econômica.( dentro das condições de medidas de prevenção contra 

o novo coronavírus) 

Período de inscrição

despesas das empresas quanto aos juros será zero

População alvo：usu

Para famílias em geral, vejam

Período de isenção

Período de inscrição

de julho  
começaram a 

になりました 

Para reduzir o lixo de plástico, apartir de 1

estão sendo cobradas 

taxas pelas sacolas de plásticos. 

Essa medida, da sacola de compras ser paga, é uma 

opotunidade para todos pensarem em fazer uma revisão e mudar 

o seu estilo de vida, levando sempre a sua própria sacola na

. Assim estarão colaborando com a campanha de 

3253 

                                                        

de Agosto

ábados, domingos e feriados 

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas

princip ais Auxílios na data atual de 21

事業
じ ぎ ょ う

主向
ぬ し む

けの湖西市
こ さ い し

empresas em pequena escala 

de mais de 20% até menos de 50%

      Período de inscrição

os que se enquadram no 

Auxílio pela colaboração com a medidas de prevenção contra com 

contágio do Novo Coronavírus na cidade de Kosai

m os seguintes despesas

técnico, dentro das condições de emprego da União da Associação de Comércios 

do governo de Shizuoka.  

10,000 por cada emprego

Período de inscrição：setembro de 2020 

enquadram as pequenas e médias 

inscrição para o empréstimo do governo de Shizuoka, para medidas de soluções 

para flutuação econômica.( dentro das condições de medidas de prevenção contra 

o novo coronavírus)  

Período de inscrição：3 à 31 de agosto

despesas das empresas quanto aos juros será zero

usuários da água da cidade

ílias em geral, vejam na página anterior

Período de isenção：por 6 meses 

Período de inscrição：1°de julho à 31 de agosto

3 

começaram a 

Para reduzir o lixo de plástico, apartir de 1° de 

cobradas 

opotunidade para todos pensarem em fazer uma revisão e mudar 

na hora 

. Assim estarão colaborando com a campanha de 

              

de Agosto  

Pagamento dos Impostos

❏Imposto resid

▼

☎ 

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼

 (Hoken Nenkin

                                                           

(dados atuais 

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas

ais Auxílios na data atual de 21

湖西市
こ さ い し

独自
ど く じ

支援
し え ん

 ～

em pequena escala que tiveram redu

de mais de 20% até menos de 50%※1 

Período de inscrição：1°

os que se enquadram no caso de Pedido de 

ílio pela colaboração com a medidas de prevenção contra com 

contágio do Novo Coronavírus na cidade de Kosai

m os seguintes despesas：despesas para 

técnico, dentro das condições de emprego da União da Associação de Comércios 

10,000 por cada emprego (limite de 

setembro de 2020 à março de 2021

enquadram as pequenas e médias 

do governo de Shizuoka, para medidas de soluções 

para flutuação econômica.( dentro das condições de medidas de prevenção contra 

3 à 31 de agosto Porcentagem

despesas das empresas quanto aos juros será zero

ários da água da cidade (para 

na página anterior

 (É preciso fazer a inscrição

de julho à 31 de agosto 

 

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento:
Imposto resid encial 

▼Informações :

 053-576-4536

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

(Hoken Nenkin-ka) 

                                                           

População de Kosai
(dados atuais 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,556 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,957 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas

ais Auxílios na data atual de 21  de julho

～7月
がつ

21日
に ち

現在
げんざい

que tiveram redu

 

° de julho à 30 de setembro 

caso de Pedido de paralização de 

ílio pela colaboração com a medidas de prevenção contra com 

contágio do Novo Coronavírus na cidade de Kosai」 

para empregar um funcionário 

técnico, dentro das condições de emprego da União da Associação de Comércios 

(limite de ¥100,000 por empresa)

à março de 2021 

enquadram as pequenas e médias empresas que irão fazer a 

do governo de Shizuoka, para medidas de soluções 

para flutuação econômica.( dentro das condições de medidas de prevenção contra 

Porcentagem：dentro de 1.4% anual

despesas das empresas quanto aos juros será zero） 

para empresas) 

na página anterior  

É preciso fazer a inscrição) 

 

Pagamento dos Impostos
8月

がつ

の

Prazo de pagamento:
encial municipal e da província

Informações :  Setor de Imposto(Zeimu

4536  FAX. 053-576

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Informações :  Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

ka) ☎ 053-576

                                                           

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 
28,953 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,529 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,852 

462 

357 

255 

213 

347 

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas

de julho ～ 

現在
げんざい

の主
おもな

な支援
し え ん

～

que tiveram redução nas entradas 

de julho à 30 de setembro  

paralização de 

ílio pela colaboração com a medidas de prevenção contra com 

empregar um funcionário 

técnico, dentro das condições de emprego da União da Associação de Comércios 

100,000 por empresa) 

empresas que irão fazer a 

do governo de Shizuoka, para medidas de soluções 

para flutuação econômica.( dentro das condições de medidas de prevenção contra 

tro de 1.4% anual

 

 

Pagamento dos Impostos
月
がつ

の納税
のうぜい

 

Prazo de pagamento: 31 de agosto

municipal e da província

Setor de Imposto(Zeimu-

-576-1896 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (2ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

576-4585  FAX. 053

                                                           

População de Kosai
30 de junho

2020年
ね ん

6月
が つ

30日

】 

Total 
59,509 

 

Total 
3,486 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas

～ 

ção nas entradas 

 

ílio pela colaboração com a medidas de prevenção contra com 

Encarregado do setor de Aux

de Torcida da cidade de Kosai

�053-576

técnico, dentro das condições de emprego da União da Associação de Comércios 

Balcão de Recepção de 

Requerimento do 

BackUp da cidade de Kosai

�053-576

do governo de Shizuoka, para medidas de soluções 

para flutuação econômica.( dentro das condições de medidas de prevenção contra 

Setor de Promoção

de Indústr

�053-576

Setor de Águas da Prefeitura 

Municipal de Kosai

�053-576

 em Agosto

31 de agosto  
municipal e da província  (2ª parcela)

-ka)  

(2ª parcela)   

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

FAX. 053-576-4880

                                                           

População de Kosai  
de junho  de 2020)

日現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

53,13％ 

13.25％ 

10.24％ 

7.31％ 

6,11％ 

- 

Auxílos Especiais da Prefeitura de Kosai para Apoio ar as Médias e Pequenas Empresas  

Encarregado do setor de Aux

de Torcida da cidade de Kosai

576-4913 

ão de Recepção de 

Requerimento do Auxílio 

BackUp da cidade de Kosai

576-4917 

Setor de Promoção 

de Indústria e Comércio 

576-1215 

Setor de Águas da Prefeitura 

Municipal de Kosai 

576-4534 

em Agosto  

parcela)  

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria 

4880 

                                                            

de 2020) 

estrangeiros dentro do 

 

Encarregado do setor de Auxílio 

de Torcida da cidade de Kosai 

ão de Recepção de 

uxílio 

BackUp da cidade de Kosai 

Comércio  

Setor de Águas da Prefeitura 
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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】 

 
“Suiyoobi ・Kinyoobi  Chikyukko Hiroba” 
Prática de leitura e escrita japonesa. Para participar, passará 

por uma entrevista. 

▼trazer:  livros da escola, lápis, borracha e caderno.  

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

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

 

 

 

 
                                                                  
 

Natsuyasumi Chikyuukko  
(aula de férias de Verão) 

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

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2nd (atrás da 

estação de Washizu) ▼custo : ¥300 por aula 
 
 
 
 

※08/29 Reunião dos pais.Pedimos o comparecimento dos pais. 
                                                         
 

Nihongo Café 
 

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

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

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F 
 

＊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   

▼trazer : zairyuu card, passaporte▼custo: gratuito   

▼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 

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

 

 

 

 

 

                                                            
Projeto para realizar seu sonho no futuro  

Vamos pensar na profissão do futuro! 

未来
み ら い

につなぐ夢
ゆめ

プロジェクト将来
しょうらい

の職業
しょくぎょう

を 考
かんが

えてみよう！ 

Vamos ouvir experiências dediversos profissionais,como 

intérprete・cantor,competidor esportivo,bombeiro e experimentar 
o trabalho. 
▼quando: ①30 de agosto (dom) ②6 de setembro (dom) 

ambos os dias:13:30 as 16:30 
▼local: salão Omote Washizu Tamokuteki Hall ▼custo: grátis 

▼alvo: crianças com raízes estrangeiras（primário 2ªsérie～

ginásio 3ªsérie） 
▼trazer: garrafa térmica com bebida, máscara 

▼inscrição:  Associação de Interc. Intern.de Kosai (KOKO) 
�/FAX: 053-575-2008 

mês dia horário 

agosto 2,9,23,30 
10:00～12:00 

setembro 6,13,20,27 
 

Dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
setembro 

9,16,23,30 15:30～17:30 

sexta 4,11,18,25 17:30～19:30 

 

 

Dia de semana mês dia horário 

quarta 
agosto 

5 13:30～16:30 

domingo 16 10:00～13:00 

quarta 
setembro 

2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 

mês dia horário 

agosto 4,6,19,21,26,28,29 17:30～19:30 

 

Plantão do mês de Agosto 9:00 ～17:00  8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  

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

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

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

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

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

Ariki Ganka (oftalmologia) ☎ 053-576-0053 

16 (dom) 
Shinmura Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-594-0080 

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

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

Arai Ganka (oftalmologia) ☎ 053-594-7104 

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

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

10 de setembro 9:30

24 de setembro 17:30

▼loca l

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(Chuuen 

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, poderá alongar a hora de espera ou 

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 : 27 de agosto 9:30

10 de setembro 9:30

24 de setembro 17:30

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

(Seibu Kenko Fukushi Center)

Fax.0538-37-2224 ※

antes. 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

ハローワークの

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, poderá alongar a hora de espera ou 

não poderá ser atendido no dia.

Associação de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu 

local: Hamamatu-

Hamamatsu 4F   ☎

mail: info＠hi-hice.jp

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região
Consultas do dia-a

dia e horário  : 3ª à 6ª feiras 

Sábados e domingos

Consulta gratuita Jurídica

Com Advogados, Despachantes Administrativos

data : 27 de agosto 

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

: 27 de agosto 9:30

10 de setembro 9:30～11:30  

24 de setembro 17:30～19:30 

Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

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

(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 

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

ハローワークの外国人
がいこくじん

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 

-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 agosto (quinta-feira)

12:00 (reservar diret

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

相談
そうだん

 (marcar hora)

: 27 de agosto 9:30～11:30 

 

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 

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

コーナー

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

～17:00)  

Com atendimento em português. 

 

custo  : Gratuito 

Kankoo-ka   

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 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 

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 

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

コーナー 

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas. 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

 
Internacional de Hamamatsu  HICE 

cho 2-1, CREATE 

-458-2197  

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região .＞
dia com consultor estrangeiro 

9:00～17:00 

10:00～16:00 

recepção)  

Com Advogados, Despachantes Administrativos 

no local)） 
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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 

 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

 

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 de 

■ 

 

(Toyohashi

Biru 3

＜Consultas do dia

 

 

HICE 
1, CREATE 

＞ 

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 

▼informações : 

Posto em Kosai (H

 053-594-0855 

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 

 Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

(Toyohashi-shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

Biru 3⁰ andar 

Consultas do dia

▼data e horário

Terça e quinta

1º e 3º  sábados 

e domingos 
10:15～17:00

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

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

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  

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

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 

Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

 ☎ 0532-55-3671

Consultas do dia -a-dia ＞ 

data e horário  :  

e quinta-feira 

sábados  

 
17:00 

外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

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

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

       

trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

 Hamamatsu) 

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.

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

 

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 

trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

 

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. 

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu 

o ser aceito. 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU, 

trabalhos em casa(Naishoku) 

Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

CONSULTAS PARA MULHERES 

ouve suas preocupações e inseguranças. Por 

pequena a preocupação, podem consultar. 

(exceto nos feriados) 

os feriados) 

1 Kaihatsu 
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Programação participantes quando local levar 

 
Entrega do Boshi 

Techoo (caderneta 
materno-infantil) e aula 

p / gestantes 
 

Gestantes 
Recepção nos 

dias úteis 

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

Centro de Saúde 
(Oboto) 1º andar Setor de 

Saúde 

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

Aula sobre 
comidinhas para 

bebês ★ 

nascidos em abril de 
2020 

20 /agosto (5ª) 9:15～11:00 
※Recepção: 
  9:00～9:15 

Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 

 Eiyoo Shidoo Shitsu 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho nascidos em maio de 
2020  17/setembro (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em dezembro 
de 2019 

4/agosto (3ª) 9:15～11:30 
※Recepção: 

  9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em janeiro de 
2020 

15/setembro (3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em setembro 
de 2019 

18/agosto (3ª) 9:15～10:30 
※Recepção: 

  9:00～9:15 
 

Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 
Kenkoo Hooru 

 

・Caderneta 
materno-infantil 

・Toalha de rosto 
nascidos em outubro 
de 2019 

3/setembro (5ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em janeiro de 
2019 

5/agosto(4ª) 
13:20～ 

※Recepção: 
 13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em fevereiro 
de 2019 

2/setembro(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 18 à 29 

de julho de 2018 
3/agosto(2ª) 

13:20～ 
※Recepção: 
  13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・questionário 
・escova de dentes 
※pais e filhos, 

venham com os 
dentes escovados 

nascidos em 30/jul à 

16 de agosto de 2018 
31/agosto(2ª) 

nascidos em 17 de 

agosto à 7 de 

setembro de 2018 

14/setembro(2ª) 
＊  

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em maio de 
2017 

19/agosto(4ª) 
13:20～ 

※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em junho de 
2017 

16/setembro(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. 

27/agosto(5ª) 
24/setembro(5ª) 

※Recepção: 
  9:30～11:00 

Centro de Saúde 2ºandar 
(prédio Oboto) 
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) 

Interesssados  
segunda à quinta  9:00～15:00 ☆ 
sexta           13:00～15:00 

Centro de Saúde(Oboto) 
Salão Asobi no Hiroba 2ºandar 

［Atenção ］ 

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

atrás da Prefeitura.  ●antes de vir, favor medir a febre.  ●Tomem medidas de prevenção contra o contágio. 
●Se a criança ou alguém da família estiver doente, não venham no exame. ● Se estiverem preocupados ou com 

dúvidas, entrem em contato conosco. 

★ Nos exames de 1 ano e 6 meses e de 3 anos, colsultas de 2 anos(no dia com＊)tem intérprete em português e espanhol. 
   Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura. 

☆ Nos dias 5,19, sábados, domingos e feriados não fu nciona . 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


