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▼Poderá comprar

marcado no Hikikaeken)

seu lugar
▼tipo 

autorizadas a receberem o vale

pequeno e médio porte da cidade)
▼tipo B: poderá usar em todas as lojas da cidade

receberem o vale

▼O vale

serviços

Vale
compras
Conteúdo

Preço 
compra

População 
alvo

 

▶ Publicação
▶ Edição

☎

Fax 053
▶ Website

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

                            

Na noite de 1° de agosto(sab), desejando o fim da pandemia do coron

“Enshuu Arai Tedsutsu Hanabi Hozonkai”, realizou a apr

contágio do coronavírus, foi realizada em surpresa e num 

espantaram o cansaço provocado pela

Informativo da Prefeitura de 

Aviso sobre o Premium
（Vale

プレミアム

Para apoiar os comerciantes 

reduções financeiras

coronavírus, e incentivar a economia 
os cupons vale-compras premiados de 2020

Detalhes do vale-

Poderá comprar só

marcado no Hikikaeken)

seu lugar, se levar o Hikikaeken)
tipo A: somente poderá usar,só em algumas lojas da cidade

autorizadas a receberem o vale

pequeno e médio porte da cidade)
tipo B: poderá usar em todas as lojas da cidade

receberem o vale-compras

vale-compras pode ser u

serviços em geral.

 Famílias com crianças
ale- 

compras 
Conteúdo tipo Ａ

tipo Ｂ
Preço de 
compra 

População 
alvo 

Famílias com filhos menores 
de 18 anos(3
colegial) e que tenham
endereço regi
na data de 

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

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

Website ： 
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
telefone direto c/intéprete
053-576-2211  9:00 

(segunda à sexta)

                            

Na noite de 1° de agosto(sab), desejando o fim da pandemia do coron

“Enshuu Arai Tedsutsu Hanabi Hozonkai”, realizou a apr

coronavírus, foi realizada em surpresa e num 

cansaço provocado pela 

Informativo da Prefeitura de 

Aviso sobre o Premium
Vale-compras premiado
プレミアム商品券

しょうひんけん

2

Para apoiar os comerciantes da cidade 

s devido ao aumento do 

, e incentivar a economia 
compras premiados de 2020

-compras≫ 

só 1 jogo por família

marcado no Hikikaeken)※um representante pode comprar em 

, se levar o Hikikaeken).
somente poderá usar,só em algumas lojas da cidade

autorizadas a receberem o vale-compras (lojas e comércio de 

pequeno e médio porte da cidade)
tipo B: poderá usar em todas as lojas da cidade

compras 

compras pode ser usado

em geral.  

Famílias com crianças
¥12,000 

(¥1,000×12 vias
Ａ: ¥5,000 
Ｂ: ¥7,000 

¥5,000  

ílias com filhos menores 
de 18 anos(3ªsérie do 
colegial) e que tenham
endereço registrado 
na data de 2020/09/01

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)

                            

Soradase, Daseyo!
Na noite de 1° de agosto(sab), desejando o fim da pandemia do coron

“Enshuu Arai Tedsutsu Hanabi Hozonkai”, realizou a apr

coronavírus, foi realizada em surpresa e num 

 pandemia do coronavírus

Informativo da Prefeitura de 

Aviso sobre o Premium  Shoo hinken de 2020
compras premiado

2020 のお知
し

らせ

da cidade de Kosai, 

aumento do contágio do novo 

, e incentivar a economia da cidade
compras premiados de 2020. 

por família(os tipos serão conforme o 

representante pode comprar em 

. 
somente poderá usar,só em algumas lojas da cidade

compras (lojas e comércio de 

pequeno e médio porte da cidade) 
tipo B: poderá usar em todas as lojas da cidade

sado nas lojas, restaurant

Famílias com crianças Famílias em geral
12,000  

vias) 
tipo
tipo

 

ílias com filhos menores 
série do 

colegial) e que tenham o 
strado na cidade 

2020/09/01 

tenham o endereço 
registrado na cidade 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

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

(segunda à sexta)  

                            

oradase, Daseyo!
Na noite de 1° de agosto(sab), desejando o fim da pandemia do coron

“Enshuu Arai Tedsutsu Hanabi Hozonkai”, realizou a apresentação de fogos de artifício em canhão de mão.Para evitar a aglomeração de pessoas, devido 

coronavírus, foi realizada em surpresa e num tempo curto, sem avisos à população. Os 68 canhões de fogos soltaram fogos vibrantes que 

pandemia do coronavírus, e animando os moradores da região

Informativo da Prefeitura de  

hinken de 2020
compras premiado ） 

らせ 

Kosai, que sofreram 

contágio do novo 

da cidade, serão emitidos 
 

(os tipos serão conforme o 

representante pode comprar em 

somente poderá usar,só em algumas lojas da cidade

compras (lojas e comércio de 

tipo B: poderá usar em todas as lojas da cidade autorizadas a 

nas lojas, restaurantes e 

Famílias em geral
¥10,000  

(¥1,000×10 vias
tipo Ａ: ¥5,000 
tipo Ｂ: ¥5,000 

¥5,000 

Famílias que 
tenham o endereço 
registrado na cidade 

na data de 
2020/09/01 

 

do contágio
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oradase, Daseyo!    
Na noite de 1° de agosto(sab), desejando o fim da pandemia do coronavírus, o grupo de p

sentação de fogos de artifício em canhão de mão.Para evitar a aglomeração de pessoas, devido 

tempo curto, sem avisos à população. Os 68 canhões de fogos soltaram fogos vibrantes que 

, e animando os moradores da região

Porém, não poderá usar nas imobiliárias, 

produtos financeiros, cigarros, p

de cambio de dinheiro (cartão pré

relações íntimas entre pessoas(Seifuuzoku)

impostos e taxas públicas.  

≪Como ser

Começo de outubro

【

【
24/out(sab) à 31/dez(5

※Toriatsukai 

vale

▼local da venda:
(Associação dos Comerciantes)

▼venda nos feriados: 

para
coronavírus, 

dias,horários e locais de venda estarão marcados no  
cupom(Hikikaeken)

▼outros:
vale

▼Informações: 
(Sangyoo Shinkoo

hinken de 2020  

que sofreram 

contágio do novo 

emitidos 

(os tipos serão conforme o 

representante pode comprar em 

somente poderá usar,só em algumas lojas da cidade , 

compras (lojas e comércio de 

autorizadas a 

 

Famílias em geral 
 

vias) 
 
 

Famílias que 
tenham o endereço 
registrado na cidade 

 

※Poderão haver

do contágio do novo coronavírus. 

 

   ソラダセ、ダセヨォ

avírus, o grupo de preservação 

sentação de fogos de artifício em canhão de mão.Para evitar a aglomeração de pessoas, devido 

tempo curto, sem avisos à população. Os 68 canhões de fogos soltaram fogos vibrantes que 

, e animando os moradores da região

ém, não poderá usar nas imobiliárias, 

produtos financeiros, cigarros, p

de cambio de dinheiro (cartão pré

relações íntimas entre pessoas(Seifuuzoku)

impostos e taxas públicas.  

Como será o processo até o uso

Período 

Começo de outubro

【Período da venda
10 (sab) à 

23 de outubro

【Período de uso
24/out(sab) à 31/dez(5

Toriatsukai Kam

vale-compras premiado 2020

▼local da venda:
(Associação dos Comerciantes)

venda nos feriados: 

para evitar a aglomeração de pessoas e por prevenção do 
coronavírus, serão especificados por cada família.
dias,horários e locais de venda estarão marcados no  
cupom(Hikikaeken)
outros:  veja a lista d

-compras, na 

▼Informações: Setor de Promoção de Empresas 
angyoo Shinkoo

Poderão haver casos de alterações no conteúdo pu

do novo coronavírus. 

ダセヨォ！ 
reservação cultural dos fogos de a

sentação de fogos de artifício em canhão de mão.Para evitar a aglomeração de pessoas, devido 

tempo curto, sem avisos à população. Os 68 canhões de fogos soltaram fogos vibrantes que 

, e animando os moradores da região. 

ém, não poderá usar nas imobiliárias, 

produtos financeiros, cigarros, p

de cambio de dinheiro (cartão pré

relações íntimas entre pessoas(Seifuuzoku)

impostos e taxas públicas.  ▼não tem troco

á o processo até o uso

 

Começo de outubro 
A prefeitura de Kosai enviará para 
as famílias, o
para a compra do vale

Período da venda】 
10 (sab) à  

ubro (6ª) 

②
enviado), 

no local da venda e compre os 
vale

Período de uso】 
24/out(sab) à 31/dez(5ª) 

③
nas lojas
Kam

Kameiten:lojas autorizadas a receberem o 

compras premiado 2020

local da venda:  Shookoo Kaikan de Kosai
(Associação dos Comerciantes)

venda nos feriados: os dias e horários de venda nos 

evitar a aglomeração de pessoas e por prevenção do 
serão especificados por cada família.

dias,horários e locais de venda estarão marcados no  
cupom(Hikikaeken) .  

veja a lista das lojas autorizadas a re

 website da cidade de Kosai

Setor de Promoção de Empresas 
angyoo Shinkoo-ka) ☎053- 576

de alterações no conteúdo pu

do novo coronavírus.  

ultural dos fogos de artifício em canhão de mão 

sentação de fogos de artifício em canhão de mão.Para evitar a aglomeração de pessoas, devido 

tempo curto, sem avisos à população. Os 68 canhões de fogos soltaram fogos vibrantes que 

ém, não poderá usar nas imobiliárias, ou para comprar

produtos financeiros, cigarros, produtos de grande possibilidade

de cambio de dinheiro (cartão pré-pago, etc),

relações íntimas entre pessoas(Seifuuzoku)para pagamentos de

▼não tem troco

á o processo até o uso≫ 

Procedimentos

A prefeitura de Kosai enviará para 
as famílias, o cupom Hikikaeken
para a compra do vale
②Leve o Hikikaeken (que foi 
enviado),  

no local da venda e compre os 
vale-compras 

③Poderá usar o vale
nas lojas autorizadas(Toriatsukai 
Kameiten) da cidade

autorizadas a receberem o 

compras premiado 2020 
Shookoo Kaikan de Kosai

(Associação dos Comerciantes) 

s dias e horários de venda nos 

evitar a aglomeração de pessoas e por prevenção do 
serão especificados por cada família.

dias,horários e locais de venda estarão marcados no  

as lojas autorizadas a re

site da cidade de Kosai

Setor de Promoção de Empresas 
576-1215  FAX: 053

de alterações no conteúdo publicado

 

rtifício em canhão de mão 

sentação de fogos de artifício em canhão de mão.Para evitar a aglomeração de pessoas, devido 

tempo curto, sem avisos à população. Os 68 canhões de fogos soltaram fogos vibrantes que 

ou para comprar

rodutos de grande possibilidade

pago, etc), serviços de 

para pagamentos de

não tem troco 

Procedimentos 

A prefeitura de Kosai enviará para 
cupom Hikikaeken

para a compra do vale-compra
Leve o Hikikaeken (que foi 

no local da venda e compre os 
 

á usar o vale-compras 
autorizadas(Toriatsukai 

eiten) da cidade 

autorizadas a receberem o 

Shookoo Kaikan de Kosai-shi e Arai-cho 

s dias e horários de venda nos feriados

evitar a aglomeração de pessoas e por prevenção do 
serão especificados por cada família.  ※

dias,horários e locais de venda estarão marcados no  

as lojas autorizadas a receberem o 

site da cidade de Kosai 

Setor de Promoção de Empresas  
1215  FAX: 053-576-1115

cado, devido aumento 

rtifício em canhão de mão 

sentação de fogos de artifício em canhão de mão.Para evitar a aglomeração de pessoas, devido 

tempo curto, sem avisos à população. Os 68 canhões de fogos soltaram fogos vibrantes que 

ou para comprar 

rodutos de grande possibilidade 

 

para pagamentos de 

A prefeitura de Kosai enviará para 
cupom Hikikaeken  

compra 
Leve o Hikikaeken (que foi 

no local da venda e compre os 

compras 
autorizadas(Toriatsukai 

cho 

feriados, 

evitar a aglomeração de pessoas e por prevenção do 

※Os 
dias,horários e locais de venda estarão marcados no  

ceberem o 

1115 

 

aumento 
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as inscrições para o subsídio(2ªetapa)às pequenas e médias 

empresas da cidade de Kosai.  

▼período de recepção:  até 22 de janeiro de 2021(6ª) 

▼população alvo ：pequenas e médias empresas, com a matriz 

na cidade de Kosai.※As empresas que se increveram na 

primeira etapa de auxílio , também poderão fazer. 

▼despesas alvo ：Despesas de compras, no período de 1° de 

julho de 2020(4ª) à 31 de dezembro (5ª), de máscaras, 

desinfetantes líquidos, cortinas separatórias para o balcão, e 

outros usados para a prevenção do aumento do contágio 

(incluso o imposto de consumo). 

▼porcentagem do auxílio ：metade (1/2)（cortando valores 

menores de ¥1,000）※no máximo ¥100,000（no caso de 

compra de produtos, ¥25,000） 

▼modo de inscrição ：enviar os documentos por correio ou 

colocar na caixa postal da entrada da prefeitura de Kosai.  

▼informações :Setor de Promoção de Indústria e Comércio 

(Sangyoo Shinkoo-ka) ☎ 053-576-1215  FAX 053-576-1115 

                                                           

 

Inscrições para famílias carentes, 
para receber as  

doações de final de ano. 
歳末
さいまつ

たすけあい募金
ぼ き ん

援護
え ん ご

金
きん

申請
しんせい

受付
う け つ け

 

Serão distribuídas as doações em dinheiro (de passada e 

entrada de ano ) para as famílias carentes, para que tenham uma 

tranquila entrada do ano novo. 

▼população alvo:  famílias que estejam dentro de todas as 

condições do item「Ⅰ」e uma das condições do item「Ⅱ」 

「Ⅰ」:*reside em Kosai na data atual de 1 de julho e pretende 

residir em em Kosai nesse final de ano e na entrada do ano novo. 

*todos da família estão isentos do imposto de residência da 

prefeitura e da província. 

*não estão recebendo o Seikatsuhogo(subsídio de subsistência) 

*estão passando necessidades. Não tem bens valiosos e nem 

imóveis. 

「Ⅱ」①famílias somente com um dos pais e filhos menores de 18 

anos na data de 1° de abril de 2020. 

②famílias com pessoa ou criança com carteira de deficiência 

física grau 1 ou 2, ou deficiência intelectual nível A ou B, ou 

mental ou psiquiátrico grau 1 ou 2. 

③famílias com pessoas que necessitam de assistência de 

enfermagem (Yoo Kaigo 4 ou 5). 

④pessoas que moram sozinhas, com mais de 65 anos. 

⑤famílias com dificuldades financeiras no sustento do dia-a-dia 

▼Inscrições:  preencher o formulário distribuído no balcão do 

Conselho de Assistência Social de Kosai-shi (Shakai 

Fukushi Kyoogikai) e apresentar junto com os documentos 

necessários até 13 de novembro (6ª)  

▼informações: Conselho de Assistência  

Social de Kosai-shi   

(Kosai-shi Shakai Fukushi Kyoogikai) 

☎ 053-575-0294  FAX.053-575-0263 

 
Inscrição para Creches públicas e 

reconhecidas para entrada em 2021  
2021(R3)年度

ね ん ど

 保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

入園
にゅうえん

の申込み
もうしこみ

について 

As pessoas que pretendem colocar seus filhos nas creches 

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

creche) da relação abaixo, a partir de abril de 2021, não se 

esqueçam de fazer a inscrição. 

■Creche Pública legalizada (Ninka Hoikuen) 

 creche endereço ☎ 

 Washizu Washizu 1163-1 053-576-0442 

Shin Ai  Shirasuka 4207 053-579-2238 

Kiritsu Hoikuen  Komi 1156-6 053-522-7095 

Kibi Kaze no ko 
Hoikuen 

Kibi 1482-3 kibikazenoko.hk@gmail.com 

■Creche e pré escola reconhecida (Nintei Kodomoen) 

(Parte da creche)   

creche/pré-escola endereço ☎ 

Okasaki Youchien※ Okasaki 2586-37 053-577-0328 

Arai Youchien※ 
Arai-cho Arai 

1730 
053-594-0249 

Shirayuri Kodomoen Iride 377 053-573-2081 

Bishoo Kodomoen Umeda 128-3 053-572-3171 

Okasaki Kodomoen Kibi 3294-136 053-577-1234 

Shin Ai Mitsuya 

Kodomoen※ 

Arai-cho 

Nakanogo 2044-2 
053-525-7005 

 

※escolas previstas para iniciar o serviço de creche e pré-escola 

(Kodomoen) em abril de 2021 (Reiwa 3) 

▼população alvo: crianças pequenas de idade pré-escolar 

▼período de inscrição:  1° de outubro(5ª) à 18 de 

dezembro(6ª)  8:30 às 17:15※(exceto aos sábados,domingos 

e feriados) 

▼modo de inscrição: explicaremos individualmente quais os 

documentos que devem ser apresentados, então, compareça 

no setor de creches no 3° andar da prefeitura. 

▼atenção:    

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

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

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

②Dependendo da situação de vagas e resultado de ajustes de 

inscritos, poderá acontecer de não poder entrar na creche 

desejada. 

③Se quiser visitar a creche, favor marcar o dia da visita. 

▼Informações: Setor de Educação Pré-escolar 

 (Yooji Kyooiku-ka)☎053-576-1156 FAX:053-576-4872 

                                                         

Auxílio de Apoio da prefeitura de Kosai , 
devido ao aumento de contágio do novo 

coronavírus (2 ª etapa) 
湖西市
こ さ い し

感染
かんせん

拡大
か く だ い

防止
ぼ う し

サポート補助
ほ じ ょ

金
きん

の第 2次
じ

募集
ぼ し ゅ う

 

Como medida de apoio às empresas de Kosai, devido aos 

danos provocados pela pandemia do coronavirus, estão abertas   



 

 

 

Fazendo o
poderão

マイナポイントを

Usando o cartão do my number, poderá se inscrever para 

receber o Maina

pré-pago ou outros, caso fizer um 

dinheiro “cashless”(crédito pré

mais. 

※Pagamento sem dinheiro “cashless”:

cartão de débito, cartão pré

QR) ,cartão de

▼Procedimento para receber o Maina 

 ①fazer o cartão do my number

②cadastrar

para ganhar o Maina pointo(pontos). Poderá fazer o cadastro no 

smartphone, computador, no balcão do atendimento ao cidadão 

da prefeitura, na loja de 

③fazendo o cr

cadastrado, poderá receber os pontos a mais. Os posntos serão 

referente à 25% do valor creditado ou usado. Sendo o 

correspondente ao máximo de 

ganha

▼período da promoção:

▼Atenção com os seguintes itens:

※Fazendo a inscrição do cartão do my number, poderá demorar 

mais de um mês para chegar nas suas mãos.

estrangeiros, o 

do zairyu card

※Para fazer o cadastro do Maina Pointo, é necessário digitar a 

senha de 4 números que cadastrou na hora de receber o cartão 

do my number, o ID/Security code do cartão de serviço pré

ou outros. E dependendo do caso, terá de fazer o cadastro do 

serviço de créditoanteriormente.

▼Informações:

 Setor de Planejamento e Política ( Kikaku Seisaku

☎053

Sobre o cartão do My number

Setor de 

☎053

                            

Como jogar a televisão ou geladeira e outros 

★Os seguintes aparelhos não podem ser jogados no

de coleta do lixo e nem serem levados no Centro de Controle do 
Meio Ambiente (

geladeira, máquina de lavar e secar de roupas.

【Como descartar
・consulte a loja onde comprou o aparelho ou alguma loja de 

eletrodomésticos, e solicite o recolhimento.
・a própria pessoa deve levar diretamente ao 

para o recolhimento.(Sobre como levar, veja na website.)

・se ainda funciona, procure 
levar na loja de reciclagem.

Fazendo o  
poderão  ganhar até 

マイナポイントを申
も う し こ ん

Usando o cartão do my number, poderá se inscrever para 

receber o Maina Pointo(pontos), e cadastrando um cartão 

pago ou outros, caso fizer um 

dinheiro “cashless”(crédito pré

 

agamento sem dinheiro “cashless”:

cartão de débito, cartão pré

cartão de crédito,etc.

Procedimento para receber o Maina 

fazer o cartão do my number

cadastrar-se no Maina Pointo

para ganhar o Maina pointo(pontos). Poderá fazer o cadastro no 

smartphone, computador, no balcão do atendimento ao cidadão 

da prefeitura, na loja de 

fazendo o crédito ou

cadastrado, poderá receber os pontos a mais. Os posntos serão 

referente à 25% do valor creditado ou usado. Sendo o 

correspondente ao máximo de 

ganha-se ¥5,000 em pontos)

período da promoção:

Atenção com os seguintes itens:

Fazendo a inscrição do cartão do my number, poderá demorar 

mais de um mês para chegar nas suas mãos.

estrangeiros, o vencimento do cartão do

do zairyu card. Portanto, tomem cuidado.

Para fazer o cadastro do Maina Pointo, é necessário digitar a 

senha de 4 números que cadastrou na hora de receber o cartão 

do my number, o ID/Security code do cartão de serviço pré

outros. E dependendo do caso, terá de fazer o cadastro do 

serviço de créditoanteriormente.

▼Informações:  Sobre o

Setor de Planejamento e Política ( Kikaku Seisaku

053-576-4910  FAX: 053

Sobre o cartão do My number

Setor de Atendimento ao Cidad

053-576-4531 

                           

Como jogar a televisão ou geladeira e outros 

いらなくなったテレビや

Os seguintes aparelhos não podem ser jogados no

de coleta do lixo e nem serem levados no Centro de Controle do 
Meio Ambiente (KankyooCenter): televisão, ar condicionado, 

geladeira, máquina de lavar e secar de roupas.

Como descartar 】

consulte a loja onde comprou o aparelho ou alguma loja de 

eletrodomésticos, e solicite o recolhimento.
a própria pessoa deve levar diretamente ao 

para o recolhimento.(Sobre como levar, veja na website.)

se ainda funciona, procure 
levar na loja de reciclagem.

 cadastro do Maina Pointo 
ganhar até 

申し込ん
も う し こ ん

で上限5,000

Usando o cartão do my number, poderá se inscrever para 

ointo(pontos), e cadastrando um cartão 

pago ou outros, caso fizer um 

dinheiro “cashless”(crédito pré-pago) ,

agamento sem dinheiro “cashless”:

cartão de débito, cartão pré-pago(

crédito,etc. 

Procedimento para receber o Maina 

fazer o cartão do my number 

se no Maina Pointo(selecionar o serviço de crédito 

para ganhar o Maina pointo(pontos). Poderá fazer o cadastro no 

smartphone, computador, no balcão do atendimento ao cidadão 

da prefeitura, na loja de conveniência,etc.

édito ou compras com o cartão cash less 

cadastrado, poderá receber os pontos a mais. Os posntos serão 

referente à 25% do valor creditado ou usado. Sendo o 

correspondente ao máximo de ¥

5,000 em pontos) 

período da promoção:  setembro de 2020 à março de 2021

Atenção com os seguintes itens:

Fazendo a inscrição do cartão do my number, poderá demorar 

mais de um mês para chegar nas suas mãos.

vencimento do cartão do

Portanto, tomem cuidado.

Para fazer o cadastro do Maina Pointo, é necessário digitar a 

senha de 4 números que cadastrou na hora de receber o cartão 

do my number, o ID/Security code do cartão de serviço pré

outros. E dependendo do caso, terá de fazer o cadastro do 

serviço de créditoanteriormente. 

Sobre o Maina Pointo

Setor de Planejamento e Política ( Kikaku Seisaku

4910  FAX: 053-576

Sobre o cartão do My number 

Atendimento ao Cidad

 FAX:053-576

                           

Como jogar a televisão ou geladeira e outros 

que não usa mais 
いらなくなったテレビや

Os seguintes aparelhos não podem ser jogados no

de coleta do lixo e nem serem levados no Centro de Controle do 
KankyooCenter): televisão, ar condicionado, 

geladeira, máquina de lavar e secar de roupas.

】 
consulte a loja onde comprou o aparelho ou alguma loja de 

eletrodomésticos, e solicite o recolhimento.
a própria pessoa deve levar diretamente ao 

para o recolhimento.(Sobre como levar, veja na website.)

se ainda funciona, procure passa
levar na loja de reciclagem. 

cadastro do Maina Pointo 
ganhar até ¥5,000 em pontos!

5,000円分
えんぶん

のポイントをもらおう

Usando o cartão do my number, poderá se inscrever para 

ointo(pontos), e cadastrando um cartão 

pago ou outros, caso fizer um crédito ou compras

pago) , poderá receber pontos a 

agamento sem dinheiro “cashless”:IC card (

(●●pay)), com 

Procedimento para receber o Maina Pointo(pontos)

 

(selecionar o serviço de crédito 

para ganhar o Maina pointo(pontos). Poderá fazer o cadastro no 

smartphone, computador, no balcão do atendimento ao cidadão 

conveniência,etc. 

com o cartão cash less 

cadastrado, poderá receber os pontos a mais. Os posntos serão 

referente à 25% do valor creditado ou usado. Sendo o 

¥5,000.(Ex: creditando 

setembro de 2020 à março de 2021

Atenção com os seguintes itens:  

Fazendo a inscrição do cartão do my number, poderá demorar 

mais de um mês para chegar nas suas mãos. E 

vencimento do cartão do My Number será igual

Portanto, tomem cuidado. 

Para fazer o cadastro do Maina Pointo, é necessário digitar a 

senha de 4 números que cadastrou na hora de receber o cartão 

do my number, o ID/Security code do cartão de serviço pré

outros. E dependendo do caso, terá de fazer o cadastro do 

 

Maina Pointo 

Setor de Planejamento e Política ( Kikaku Seisaku

576-1139 

 

Atendimento ao Cidadão(Shimin-ka)

576-4880 

                           

Como jogar a televisão ou geladeira e outros 

que não usa mais 
いらなくなったテレビや冷蔵庫

れいぞうこ

などの

Os seguintes aparelhos não podem ser jogados no

de coleta do lixo e nem serem levados no Centro de Controle do 
KankyooCenter): televisão, ar condicionado, 

geladeira, máquina de lavar e secar de roupas.

consulte a loja onde comprou o aparelho ou alguma loja de 

eletrodomésticos, e solicite o recolhimento. 
a própria pessoa deve levar diretamente ao local determinado 

para o recolhimento.(Sobre como levar, veja na website.)

passar para alguém que queira, ou 

cadastro do Maina Pointo 
5,000 em pontos!

のポイントをもらおう！

Usando o cartão do my number, poderá se inscrever para 

ointo(pontos), e cadastrando um cartão 

crédito ou compras sem 

poderá receber pontos a 

IC card (crédito digital

com código 

Pointo(pontos)  

(selecionar o serviço de crédito 

para ganhar o Maina pointo(pontos). Poderá fazer o cadastro no 

smartphone, computador, no balcão do atendimento ao cidadão 

com o cartão cash less 

cadastrado, poderá receber os pontos a mais. Os posntos serão 

referente à 25% do valor creditado ou usado. Sendo o 

5,000.(Ex: creditando ¥20,000, 

setembro de 2020 à março de 2021

Fazendo a inscrição do cartão do my number, poderá demorar 

E para os 

My Number será igual

Para fazer o cadastro do Maina Pointo, é necessário digitar a 

senha de 4 números que cadastrou na hora de receber o cartão 

do my number, o ID/Security code do cartão de serviço pré-pago 

outros. E dependendo do caso, terá de fazer o cadastro do 

Setor de Planejamento e Política ( Kikaku Seisaku-ka) 

ka) 

                           

Como jogar a televisão ou geladeira e outros 

que não usa mais  
などの捨

す

て方
かた

 

Os seguintes aparelhos não podem ser jogados nos postos 

de coleta do lixo e nem serem levados no Centro de Controle do 
KankyooCenter): televisão, ar condicionado, 

geladeira, máquina de lavar e secar de roupas. 

consulte a loja onde comprou o aparelho ou alguma loja de 

 
local determinado 

para o recolhimento.(Sobre como levar, veja na website.) 

ém que queira, ou 

3 

cadastro do Maina Pointo 
5,000 em pontos!  

！ 

Usando o cartão do my number, poderá se inscrever para 

poderá receber pontos a 

digital, 

(selecionar o serviço de crédito 

para ganhar o Maina pointo(pontos). Poderá fazer o cadastro no 

smartphone, computador, no balcão do atendimento ao cidadão 

cadastrado, poderá receber os pontos a mais. Os posntos serão 

20,000, 

setembro de 2020 à março de 2021 

Fazendo a inscrição do cartão do my number, poderá demorar 

My Number será igual ao 

Para fazer o cadastro do Maina Pointo, é necessário digitar a 

senha de 4 números que cadastrou na hora de receber o cartão 

pago 

outros. E dependendo do caso, terá de fazer o cadastro do 

                            

Como jogar a televisão ou geladeira e outros 

postos 

de coleta do lixo e nem serem levados no Centro de Controle do 
KankyooCenter): televisão, ar condicionado, 

consulte a loja onde comprou o aparelho ou alguma loja de 

local determinado 

ém que queira, ou 

【Atenção

de reciclagem.

・Não é permitido jogar no posto de coleta do lixo.

▼Informações: 

de Controle do Ambiente) 

Center)

【website

                                                 

É 

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

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

▼data do dep

▼referente aos meses: 

▼Informações : 

(Kosodate Shien

                                                      
 

Pagamento dos Impostos

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

▼

☎

❏Taxa do Seguro Nacional de

▼Informações :

 Saúde e Aposentadoria

 ☎

                               

(dados atuais de

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

Atenção 】No caso de televisão ou outros, deverá pagar a taxa 

de reciclagem. 

Não é permitido jogar no posto de coleta do lixo.

▼Informações: Setor de Medidas de Redução do lixo (Centro 

de Controle do Ambiente) 

Center)) ☎：053

website】Kosai

                                                

O Auxílio Infantil s

É um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

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

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

data do dep ósito : 

eferente aos meses: 

nformações : 

(Kosodate Shien

                                                     

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento:
Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

▼Informações

☎ 053-576-4536

Taxa do Seguro Nacional de

▼Informações :

Saúde e Aposentadoria

☎ 053-576-4585

                              

População de
(dados atuais de

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,418 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,957 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

No caso de televisão ou outros, deverá pagar a taxa 

Não é permitido jogar no posto de coleta do lixo.

Setor de Medidas de Redução do lixo (Centro 

de Controle do Ambiente) (Haikibutsu 

053-577-1280   

Kosai-shi Risaikuru

                                                

O Auxílio Infantil s
em Outubro

10月
がつ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

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

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

ósito : 9 de outubro (

eferente aos meses: junho 

nformações : Setor de Auxílio na

(Kosodate Shien-ka)  ☎053

                                                     

Pagamento dos Impostos
10月

がつ

Prazo de pagamento: 2 
Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

Informações  : Setor de Imposto(Zeimu

4536   FAX.053

Taxa do Seguro Nacional de

Informações :  Setor de Seguro de

Saúde e Aposentadoria (Hoken Nenkin

4585  FAX. 053

                              

População de
(dados atuais de  31 de agosto de 2020)

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2020

Total geral de habitantes 】

Mulheres 
28,897 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,521 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,857 

458 

356 

258 

212 

337 

 
No caso de televisão ou outros, deverá pagar a taxa 

Não é permitido jogar no posto de coleta do lixo.

Setor de Medidas de Redução do lixo (Centro 

Haikibutsu Taisaku

  FAX：053-

Risaikuru Buscar 

                                                

O Auxílio Infantil s erá depositado 
em Outubro  

手当
て あ て

の支給
し き ゅ う

月
づき

です

um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

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

próximo depósito será conforme o escrito abaixo.

de outubro (6ª)  

junho à setembro 

Setor de Auxílio na Criação da Criança 

053-576-1813 FAX053

                                                     

Pagamento dos Impostos  
月
がつ

の納税
のうぜい

 

 2 de novembro 
Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

Imposto(Zeimu-

FAX.053-576-1896 

Taxa do Seguro Nacional de  Saúde (4ª parcela)

Setor de Seguro de 

(Hoken Nenkin-ka)

FAX. 053-576-4880 

                              
 

População de  Kosai
1 de agosto de 2020)

2020年
ね ん

8月
が つ

31日
に ち

】 

Total 
59,315 

 

Total 
3,478 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

No caso de televisão ou outros, deverá pagar a taxa 

Não é permitido jogar no posto de coleta do lixo. 

Setor de Medidas de Redução do lixo (Centro 

Taisaku-ka (Kankyoo 

-577-3253 

 

                                                

á depositado 
 
です 

um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

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

próximo depósito será conforme o escrito abaixo. 

 

Criação da Criança 

FAX053-576-1220

                                                     

 em Outubro

de novembro de 2020
Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a)

-ka)  

(4ª parcela)   

ka) 

 

                              

Kosai  
1 de agosto de 2020)

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

53,39％ 

13.17％ 

10.24％ 

7.42％ 

6.10％ 

- 

No caso de televisão ou outros, deverá pagar a taxa 

Setor de Medidas de Redução do lixo (Centro 

ka (Kankyoo 

                                                 

á depositado  

um auxílio infantil para apoiar os pais que sustentam filhos 

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

1220 

                                                                                                      

em Outubro  

de 2020 
Imposto residencial municipal e estadual (3ª parcel a) 

                              

1 de agosto de 2020)  

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

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

 
“Suiyoobi Chikyukko Hiroba” 

Ajudamos nas tarefas escolares. Para participar, passará por 

uma entrevista. 

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

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

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

 

 

 
 
 
                                                                  

 
Kinyoobi Chikyukko Hiroba  

 

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 
podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola 

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista. 

▼trazer: tarefas, livro de Kokugo, lápis, borracha e caderno. 
▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center  

Emina, 2º andar  (atrás da estação de Washizu)  
▼custo : ¥300 por aula 
 
 
 
 
 
                                                           

 
Nihongo 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 

Dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
Outubro 7,14,21,28 

15:30～17:30 
Novembro 4,11,18,25 

 

＊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) 

 
 

 

 

 

 

                                                            

Festival KOKO Matsuri 
「KOKO Matsuri em casa 」 

KOKO まつり「おうちで KOKO まつり」 
▼quando:  29 de novembro（dom） por volta de 13：00～15：00 

▼conteúdo:  Online (transmissão por YouTube, Facebook） 

1ª parte: Live ao vivo(dança), vamos ligar e conver com outros 

países) por Zoom（Brasil・Vietnã・Austrália・EUA・

Bangaladesh）!  

2ª parte:serão apresentados as filmagens do Festival KOKO 

Matsuri realizados até agora e filmagens com mensagens 

eniviadas pelos moradores,apresentação das atividades dos 

grupos da cidade em filmagens.   ▼custo ：gratuito 

※Participação do evento:「Filmagem“Meu Orgulho”」,  

alongamos o prazo para enviar até 

  meados de outubro. 

Mais detalhes veja  

na website no  

QR code ao lado  

mês dia horário 

Outubro 4,18,25 
10:00～12:00 

Novembro 1,8,15,22 

 

 

Dia da 
semana mês dia horário 

sexta 
Outubro 2,9,16,23,30 

18:00～19:30 
Novembr 6,13,20,27 

 

Plantão do mês de Outubro 9:00 ～17:00  10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 

4 (dom) 
Hikida Kurinikku(Clínico geral/ angiologia/pediatria) ☎ 053-594-8222 

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

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

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

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

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

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

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

※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 
Outubro 

7 13:30～16:30 

domingo 18 10:00～13:00 

quarta 
Novembro 

4 13:30～16:30 

domingo 15 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 número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

▼quando

※ Com atendimento em português.

(10:00

▼local : 

▼informaçõe

☎ 053

＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

não poderá ser atendido no dia.

■ Associação de Intercâmbio

▼local: 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

Consultas do dia

▼dia e horário

＜Consulta

Com Advogados, Despachantes Administrativos

▼dat

（recepção:9:00

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ

data e horári o :8 de outubro 13:

22 de outubro 9:30

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 Assist. Social Seibu

(Seibu Kenko Fukushi Center)

Fax.0538-37-2224 ※

 O custo do exame e consulta é gratuito.

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

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  : 

Consulta  gratuita Jurídica

Com Advogados, Despachantes Administrativos

data : 29 de outubro 

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

:8 de outubro 13:

22 de outubro 9:30

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 marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

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 
Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma

Hamamatsu 4F   ☎ 053-458-2170 Fax: 053

hice.jp  

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

a-dia com consultor estrangeiro

: 3ª à 6ª feiras 

Sábados e domingos

gratuita Jurídica ＞(por ordem de recepção)

Com Advogados, Despachantes Administrativos

de outubro (quinta-

12:00 (reservar diret

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

相談
そうだん

 (marcar hora)

:8 de outubro 13:30～15:00 

22 de outubro 9:30～11:00 

Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

Nishi - kan  

Iwata-shi Mitsuke 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

 0538-37-2253

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

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 

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito. 

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

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 

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)） 

5 

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 int

 

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 

■ 

 

(Toyohashi

Biru 3
 

＜Consultas do dia

 

 

HICE 
1, CREATE 

 

＞ 

 

CONSULTAS PARA MULHERES

A consultora ouve suas preocupações e inseguranças. 

mais que seja pequena a preocupação, podem consultar.

▼quando: 1ª, 2ª,3

Consultas por telefone: 

Pessoalmente: 13:00

(faça a sua reserva)

loca l : falamos na hora da reserva

▼Reservas: setor de Atendimento ao

Cidadão da Prefeitura de Kosai

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo

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

Se precisar de int

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

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

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

data e horári

loca l  : Arai Chiiki Center

assunt o: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

▼informações : 

Posto em Kosai (H

 053-594-0855 

 Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

 

(Toyohashi-shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

Biru 3⁰ andar 
 

Consultas do dia

▼data e horário

Terça e quinta

1º e 3º  sábados 

e domingos 
10:15～17:00

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

,3ª, 4ª quinta-feira do mês

Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva

Pessoalmente: 13:00～16:00

a a 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 

Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.

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

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

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

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

内 職
ないしょく

requisitos necessários: conversação em 

japonês, saber ler e escrever em japonês

o: terça-feira 

Arai Chiiki Center      

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

 Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Hello Work 

0855  

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

 ☎ 0532-55-3671

Consultas do dia -a-dia ＞ 

data e horário  :  

e quinta-feira 

sábados  

 
17:00 

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

相談
そうだん

 

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

feira do mês (exceto nos feriados)

pergunte na hora da reserva

16:00 

falamos na hora da reserva 

setor de Atendimento ao 

Cidadão da Prefeitura de Kosai 

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

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

, fale na hora da reserva.

外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

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

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

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

内 職
ないしょく

相談
そうだん

 

conversação em 

japonês, saber ler e escrever em japonês 

 9:30～16:30

       

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

 Hamamatsu) 

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

 

CONSULTAS PARA MULHERES

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

(exceto nos feriados)

pergunte na hora da reserva 

ka), nas terças e 

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

, fale na hora da reserva. 

相談会
そうだんかい

) 

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

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA 

conversação em  

 

16:30 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

 

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu 

CONSULTAS PARA MULHERES 

Por 

pequena a preocupação, podem consultar. 

(exceto nos feriados) 

os feriados) 

aceito. 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU, 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku) 

Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

1 Kaihatsu 
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Programação participantes quando local levar 

 
Entrega do Boshi 

Techoo (caderneta 
materno-infantil) e aula 

p / gestantes 
 

Gestantes 
Recepção nos 

dias úteis 

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

Centro de Saúde 
(Oboto) 1º andar Setor de 

Saúde 

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

Aula sobre 
comidinhas para 

bebês ★ 

nascidos em junho de 
2020 

22/outubro (5ª) 9:15～11:00 
※Recepção: 
  9:00～9:15 

Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 

 Eiyoo Shidoo Shitsu 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho nascidos em julho de 
2020  19/novembro (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em fevereiro 
de 2020 

06/outubro (3ª) 9:15～11:30 
※Recepção: 

  9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em março de 
2020 

17/novembro(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em novembro 
de 2019 

20/outubro (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 dezembro 
de 2019 

05/novembro(5ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em março de 
2019 

07/outubro(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 
2019 

04/novembro(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 8 à 28 de 

setembro de 2018 
19/outubro (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 29 de 
setembro à 11 de 
outubro de 2018 

16/novembro(2ª) 

nascidos em 12 de 
outubro à 3 de 
novembro de 2018 

30/novembro(2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em julho de 2017 21/outubro(4ª) 
13:20～ 

※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em agosto de 

2017 
18/novembro(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. 

29/outubro (5ª) 
26/novembro(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 tem intérprete em português e espanhol. 
   Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura. 

☆ Nos dias 7, 21, sábados, domingos e feriados não f unciona . 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


