
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

 

Reunião Explicativa para Matrícula 
no ano 2021

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

realizado o processo de matrícula também.

  Solicitamos

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e

ginasiais japonesas de Kosai.

▼local:

▼documentos necessários:

criança, inkan

e material para anotações

▼Informações:

Setor de Escola e

Educação (Gakkoo Kyooiku

☎ 053

Informativo da Prefeitura de 

 

▶ Publicação
▶ Edição

☎

▶ Website
▶ Telefone direto c/intéprete

053

▶ Atendimento
 (segunda à sexta)

                            

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

Reunião Explicativa para Matrícula 
no ano 2021

Primárias e Ginasiais 
2021年度

ね ん ど

湖西市

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

realizado o processo de matrícula também.

Solicitamos o comparecimento

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e

ginasiais japonesas de Kosai.

local:  Centro de Saúde e Assistência Social

(Salão de Estágio no 3° andar)

documentos necessários:

criança, inkan (carimbo do responsável) 

e material para anotações

Informações:   

Setor de Escola e

Educação (Gakkoo Kyooiku

053-576-4798 

Informativo da Prefeitura de 

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

(Shimin-
☎  053-576-1213

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

elefone direto c/intéprete
053-576-2211  9:00 
Atendimento  do balc

(segunda à sexta) 

                            

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

Reunião Explicativa para Matrícula 
no ano 2021 , nas Escolas Públicas 

Primárias e Ginasiais 
湖西市
こ さ い し

立
りつ

小学校
しょうがっこう

 

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

realizado o processo de matrícula também.

o comparecimento

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e

ginasiais japonesas de Kosai. （

※haverá intérpretes em português

e espanhol.

▼quand

・Novos alunos da e

apartir das 

・Novos alunos da e

apartir das 

Centro de Saúde e Assistência Social

(Salão de Estágio no 3° andar)

documentos necessários:  zairyuu card e passaporte da

(carimbo do responsável) 

e material para anotações 

 

Setor de Escola e 

Educação (Gakkoo Kyooiku-ka)

   FAX 053-576

 

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

-ka) 
1213  Fax 053

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

elefone direto c/intéprete ： 
9:00 às 17:00 

do balc ão em português
 9:00 às 16: 30

                            

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

Reunião Explicativa para Matrícula 
, nas Escolas Públicas 

Primárias e Ginasiais de 
小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

入 学
にゅうがく

 

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros.

realizado o processo de matrícula também. 

o comparecimento dos pais que pretendem 

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e

（Shoogakkoo e Chuugakkoo

haverá intérpretes em português

e espanhol. 

quand o:  15 de janeiro

Novos alunos da escola 

apartir das 14:00 (recepção:13:45

Novos alunos da escola 

apartir das 15:30 (recepção:15:15

Centro de Saúde e Assistência Social-

(Salão de Estágio no 3° andar) 

zairyuu card e passaporte da

(carimbo do responsável)  

ka) 

576-1184 

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

Fax 053-576-4880 
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

 
  

em português : 
30 

                            

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

Reunião Explicativa para Matrícula 
, nas Escolas Públicas 

de Kosai  

入 学
にゅうがく

説明会
せつめいかい

 

Explicaremos de uma forma simples, sobre a matrícula, 

regras da escola japonesa, vida escolar e outros. Será 

 

dos pais que pretendem 

matricular seus filhos nas escolas públicas primárias e 

Shoogakkoo e Chuugakkoo

haverá intérpretes em português

e janeiro (6ª)  

scola ginasial:

recepção:13:45

scola primária

recepção:15:15

-Oboto 

zairyuu card e passaporte da 

 

Informativo da Prefeitura de  

   

 
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 
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Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

Reunião Explicativa para Matrícula  

, nas Escolas Públicas  

 

Shoogakkoo e Chuugakkoo） 

haverá intérpretes em português 

ginasial: 

recepção:13:45） 

primária: 

recepção:15:15） 

 

 
Atenção! Cuidado com 

新型
しんがた

   

O Conselho de estu

contágio do novo coronavírus do Japão,

「5 situações

novo coronavírus:

➀quando 

mesmo tempo conversam

➁quando 

conversam, comendo e bebendo bebidas 

alcoólica

➂quando conversam sem usar máscaras.

➃quando moram em grupo

(com outras pessoas)

➄quando se muda 

Poderão ter mais informações na website do governo japonês

 

 

 

 

 

 

 

 

（Poder

▼Informações:

☎ 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

tenção! Cuidado com 
podem sofrer o contágio da doença d

新型
しんがた

コロナウイルスの

 

Conselho de estu

contágio do novo coronavírus do Japão,

5 situações」 que aumentam o 

novo coronavírus:

uando tomam bebidas alcoólicas e comem

mesmo tempo conversam

uando se juntam

conversam, comendo e bebendo bebidas 

alcoólicas por longas horas.

quando conversam sem usar máscaras.

quando moram em grupo

(com outras pessoas)

quando se muda 

Poderão ter mais informações na website do governo japonês

 

Poderá escolher entre os 20 idiomas no Select Language

▼Informações:Setor de Saúde (Kenkoo Zooshin

☎:053-576-1114

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

tenção! Cuidado com 
podem sofrer o contágio da doença d

novo coronav
コロナウイルスの病気

び ょ う き

 になりやすい

Conselho de estudos sobre medidas de prevenção do 

contágio do novo coronavírus do Japão,

que aumentam o 

 

tomam bebidas alcoólicas e comem

mesmo tempo conversam.  
se juntam em grupos com muitas pessoas 

conversam, comendo e bebendo bebidas 

s por longas horas. 

quando conversam sem usar máscaras.

quando moram em grupo 

(com outras pessoas) num espa

quando se muda ou se movem 

Poderão ter mais informações na website do governo japonês

escolher entre os 20 idiomas no Select Language

Setor de Saúde (Kenkoo Zooshin

1114  FAX:053

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

tenção! Cuidado com 「5 situações
podem sofrer o contágio da doença d

novo coronav írus!
になりやすい「５つの

dos sobre medidas de prevenção do 

contágio do novo coronavírus do Japão, anunciou

que aumentam o risco de infecção da doença do 

tomam bebidas alcoólicas e comem

 
em grupos com muitas pessoas 

conversam, comendo e bebendo bebidas  

 

quando conversam sem usar máscaras. 

num espaço pequeno.

ou se movem de um local para outro.

Poderão ter mais informações na website do governo japonês

escolher entre os 20 idiomas no Select Language

Setor de Saúde (Kenkoo Zooshin

FAX:053-576-1150 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do contágio do novo coronavírus.  

5 situações 」 onde 
podem sofrer o contágio da doença d

írus!  
つの場面

ば め ん

」に注意
ち ゅ う い

dos sobre medidas de prevenção do 

anunciou as seguintes 

risco de infecção da doença do 

tomam bebidas alcoólicas e comem a refeição e ao 

em grupos com muitas pessoas e 

 

pequeno. 

de um local para outro. 

Poderão ter mais informações na website do governo japonês

escolher entre os 20 idiomas no Select Language

Setor de Saúde (Kenkoo Zooshin-ka) 

 

 

onde 
podem sofrer o contágio da doença d o 

注意
ち ゅ う い

！ 

as seguintes 

risco de infecção da doença do 

e ao 

 

Poderão ter mais informações na website do governo japonês. 

escolher entre os 20 idiomas no Select Language） 
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Jogar Lixo de forma ilegal é Crime!  
不法
ふ ほ う

投棄
と う き

は犯罪
はんざい

です 

■Você acha que, sendo qual for o tipo lixo, poderá s er jogado 

no posto de coleta do lixo?  A resposta é “Não”!!   

Se jogar o lixo sem obedecer as regras será 「Fuhoo Toiki ※1」

(Lixo jogado ilegalmente)  

※1: Modo de jogar o lixo desobedecendo a lei. 

Quando ouvimos falar sobre jogar o lixo ilegalmente, geralmente 

imaginamos os lixos de grande porte e lixos comerciais 

(empresas) jogados no meio das montanhas ou em terrenos 

abandonados. Porém, os lixos jogados, desobedecendo as regras, 

no posto de coleta de lixo e materiais recicláveis, também se 

enquadram no tipo de crime de “Lixo jogado ilegalmente ”.  

Devemos obedecer as regras de separação e maneiras de jogar o 

lixo e colocar nos locais especificados para a coleta.  

Se tiver dúvidas de como jogar ou desfazer de algum lixo, 

procure no aplicativo de separação do lixo 「さんあ～る」(San～

aru) ou 「Buscar a separação do lixo」, na website da prefeitura de 

Kosai.  

※Encontramos televisor grande, máquina de lavar roupas, 

ventilador, asento para vaso sanitário washlet, fraldas sujas 

jogados dentro das caixas de coleta de materiais recicláveis. 

■Separe o lixo por tipo, na hora de trazer no centro  

Quando for trazer o lixo, traga já separado adequadamente, 

assim o processo é mais prático e rápido. No centro Kankyoo 

Center, há divisões para jogar móveis de madeira, papéis, Futon e 

mais 14 lugares para outros tipos de lixo. Como o caminho é só de 

um sentido e não tem volta, procure separar de modo que facilite o 

descarregamento na ordem correta. 

 E por prevenção do contágio do novo coronavírus, pedimos que 

todos usem máscaras, sem falta. 

▼Informações: Setor de Medidas de 

 Controle do Lixo 

(Haikibutsu Taisaku-ka) 

☎053-577-1280  FAX 053-577-3253 

                                                             

Abertas as inscrições para o Clube onde cuidam 

das crianças após as aulas (para ano 2021)  

令和
れ い わ

３年度放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

ク
く

ラブ募集
ぼ し ゅ う

案内
あんない

 

O clube onde cuidam das crianças após as aulas (Hookago 

Jidoo Kurabu), é um local onde os pais que trabalham podem 

deixar seus filhos após as aulas até um certo horário da volta dos 

pais, por motivos de não estarem em casa quando os filhos 

voltarem da escola. No clube, os encarrecados, substituindo os 

pais, cuidam e brincam com as crianças. 

●Modo de inscrição ・cuidados a tomar  

▼fazer a inscrição diretamente no clube da  

área escolar onde seu fiilho irá estudar, no  

período de 12 de janeiro(3ª) à 12 de fevereiro(6ª)  

de 2021, entre o horário após às aulas até 18:00. 

 

※A lista dos documentos necessários e outros, poderão obter 

em cada clube, ou no Centro de Auxílio no desenvolvimento da 

criança (Kosodate Shien Center) ou na website da cidade. 

 

▼se tiver muitas inscrições, poderá ficar na fila de espera. 

Avisamos que a entrada não será por ordem de inscrição. 

▼mesmo as pessoas que já frequentam o clube, caso queiram 

continuar, deverão fazer uma nova inscrição. Dependendo da 

situação, não poderão continuar a frequentar o clube. 

▼Se querem usar somente nas férias e feriados longos, também 

devem fazer a inscrição e entregar a ficha de inscrição nesse 

período. Não haverá inscrição próxima do período das férias e 

feriados longos. 

▼caso aparecerem vagas após o período de inscrição, abriremos 

novas inscrições. Para saber se tem vaga, entre em contato com 

o clube até o dia 15 do mês anterior ao mês que pretende usar. 

▼sobre os itens⑥～⑩ do quadro abaixo, varia o período de  

inscrição e conteúdo do uso, portanto procure obter informações 

direto com o clube onde deseja entrar. 

▼nos clubes do número ⑥～⑧  

não é realizado esse serviço nas férias 

 e nos feriados longos. 

▼esse sistema não é administrado 

 pela escola, então evite entrar em  

contato com a escola. 

 

nº Clubes para deixar a criança após 

as aulas(Hookago Jidou Kurabu) 

local telefone 

1 Washizu Shoogakkoo (escola primária) 

Hookago Genki Club 

Fureai 

Kooryuu-kan 

090-6762-4433 

2 Shiraska Shoogakkoo  (escola 

primária)  Hookago Genki Club 

Escola primária 

de Shirasuka 

090-6760-7038 

3 Higashi Shoogakkoo (escola primária) 

Hookago Genki Club 

Escola primária 

de Higashi 

080-1569-3944 

4 Okasaki Shoogakkoo (escola primária) 

Hookago Genki Club 

Escola primária 

de Okasaki 

090-6760-3004 

5 Chibata Shoogakkoo (escola primária) 

Hookago Genki Club 

Escola primária 

de Chibata 

090-6762-2490 

6 Arai Shoogakkoo (escola primária) 

Hookago Genki Club Tamayura no ie 

(escola primária de Arai) Por regra, só 

crianças de séries menores 

Escola primária 

de Arai 

053-575-0654 

(Centro de 

trabalhadores 

idosos de 

Kosai-shi) 

(Siruba 

Center) 

7 Arai Shoogakkoo (escola primária) 

Hookago Genki Club Tamayura no ie 

(Kosodate Shien Center) (Por regra, só 

crianças de séries menores) 

Centro Kosodate 

Shien Sentaa 

8 Nobirin Genki Clube(Área da escola 

primária de Arai) (Por regra, só 

crianças de séries menores) 

Centro Kosodate 

Shien Sentaa 

090-5104-0440 

9 Naroppu Jidou Clube 

Asekakuko( Todas as áreas escolares) 

Kosai Naroppu 

School 

053-576-6138 

10 Okasaki Kodomoen Hookago Jidou 

Clube Akitsu (Área da escola primária 

de Okasaki) 

Okaski 

Kodomoen 

053-577-1234 

 

 

 

 



 

Feriados da Prefeitura
 

Fechados aos Sábados e

Feriados

 Feriado de Ano novo:

1 à 3 de 

                                                        

Prazo de pagamento:

❏Imposto residencial municipal e

 provincial (4ª parcela)

▼Informações

    Setor de Impostos (Zeimu

    ☎

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

 (Hoken Nenkin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
≪Atendimento

 
Suiyo

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais 

podem aprender o j

japonesa.

▼trazer: 

▼local: 

(atrás da estação de Washizu)

 

 

 

 

 

 

Vamos estudar japonês, em diálogo

▼quando:

▼local: 

 

dia da

semana

quarta

sexta

quarta

sexta

dia da
semana

domingo

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriados : 1° de janeiro (6

11 (2ª) Dia da Maioridade

Feriado de Ano novo:

1 à 3 de janeiro de 2021

                                                        

Pagamento dos Impostos
no mês de Janeiro

Prazo de pagamento:

Imposto residencial municipal e

provincial (4ª parcela)

▼Informações  : 

Setor de Impostos (Zeimu

☎ 053-576-4536  

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :  

(Hoken Nenkin-ka)

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
Atendimento≫Japonês

Suiyo obi e  Kinyoobi
水
みず

よう

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais 

podem aprender o japonês e sobre os

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista.

trazer: tarefas, livro de

local: Kosai Shimin Katsudoo Center

(atrás da estação de Washizu)

Vamos estudar japonês, em diálogo

quando:  domingo 

local: Shimin Katsudoo Center Emina

dia da  

semana  
mês

uarta 
1

sexta 

uarta 
2

sexta 

ia da 
semana  

mês

domingo 

 
Feriados da Prefeitura

1月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

の

Fechados aos Sábados e  Domingos.

1° de janeiro (6ª) Ano novo

) Dia da Maioridade

Feriado de Ano novo:   

janeiro de 2021(a prefeitura não funciona)

                                                        

 
Pagamento dos Impostos

no mês de Janeiro

1月
がつ

の納税
のうぜい

Prazo de pagamento: 1°de fevereiro

Imposto residencial municipal e

provincial (4ª parcela)  

 

Setor de Impostos (Zeimu-ka)

4536  FAX 053-

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

 Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

ka) ☎ 053-576

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
Japonês ：segunda

Kinyoobi
よう日

び

・金
きん

よう日
び

ちきゅうっこひろば

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais 

aponês e sobre os

Para participar, passará por uma entrevista.

livro de Kokugo, lápis, borracha e caderno.

Kosai Shimin Katsudoo Center

(atrás da estação de Washizu)  ▼

Nihongo Café
にほんごカフェ

Vamos estudar japonês, em diálogo

domingo  ※comparecer no dia, direto no local

Shimin Katsudoo Center Emina

mês dia

1 
13, 20, 

15, 22, 

2 
3, 10, 17, 24

5, 12, 19, 26

 

mês dia

1 10,17,

2 7, 14, 21, 28

 

 
Feriados da Prefeitura  de Janeiro

のお休
お や す

み 

Domingos.  

) Ano novo 

) Dia da Maioridade 

(a prefeitura não funciona)

                                                        

 
Pagamento dos Impostos

no mês de Janeiro

納税
のうぜい

 

de fevereiro 

Imposto residencial municipal e  

ka) 

-576-1896 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (7ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

576-4585  FAX. 053

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
egunda～sexta  10:00

 Chikyukko Hiroba
ちきゅうっこひろば

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais 

aponês e sobre os detalhes da escola 

Para participar, passará por uma entrevista.

Kokugo, lápis, borracha e caderno.

Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 

▼custo : ¥300

Nihongo Café  
にほんごカフェ 

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

comparecer no dia, direto no local

Shimin Katsudoo Center Emina 2F 

dia 

 27 15:30

 29 18:00

3, 10, 17, 24 15:30

5, 12, 19, 26  18:00

 

dia 

10,17, 24, 31 
10:00

14, 21, 28 

 

de Janeiro  

(a prefeitura não funciona) 

                                                        

Pagamento dos Impostos  
no mês de Janeiro  

(7ª parcela)  

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

FAX. 053-576-4880

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
10:00～15:00 ★

Chikyukko Hiroba
ちきゅうっこひろば 

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

detalhes da escola 

Para participar, passará por uma entrevista. 

Kokugo, lápis, borracha e caderno.

 2ºnd 

300/aula 

e fácil de entender.

comparecer no dia, direto no local 

horário  

15:30～17:30 

18:00～19:30 

15:30～17:30 

18:00～19:30 

horário 

10:00～12:00 

3 

 

                                                         

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria 

4880 

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
★ Português: segunda

Chikyukko Hiroba   

também 

Kokugo, lápis, borracha e caderno. 

e fácil de entender. 

 

 

(dados atuais de 30 

【Total geral de habitantes

Homens

 

【Habitantes estrangeiros

Homens

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

Vamos aprender 

em família

pouco da vida escolar!

 

▼local: 

Center Emina, 2

(atrás da 

▼custo :

▼trazer:

 

Curso do língua japonesa e 
 

 

 

 

 

mês

2

3

 

 

 

 

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
Português: segunda -feira 12:30

População de Kosai
(dados atuais de 30 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,295 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,945 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Vamos experimentar a vida na escola

Vamos aprender 

em família, antes de entrar na escola. Podem conhecer um 

pouco da vida escolar!

▼local: Kosai Shimin Katsudoo 

Center Emina, 2

(atrás da estação de Washizu)

▼custo :  ¥ 300 por 

▼trazer:  material para anotações

Curso do língua japonesa e 

mês 

2 16, 17, 24

3 2, 3, 8, 9,10,16,17,

Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai
feira 12:30 ～14:30

População de Kosai
(dados atuais de 30 de 

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2020

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
28,810 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,505 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,873 

456 

365 

221 

206 

   329 

experimentar a vida na escola
小学校生活を

Vamos aprender a língua japonesa

, antes de entrar na escola. Podem conhecer um 

pouco da vida escolar! 

Kosai Shimin Katsudoo 

Center Emina, 2º andar 

estação de Washizu)

300 por aula 

material para anotações

Curso do língua japonesa e 

dia 

16, 17, 24 

, 8, 9,10,16,17, 22,

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

14:30【☎・FAX

População de Kosai
de Novembro

2020年
ね ん

11月
が つ

30日
に ち

 

Total 
59,105 

 

Total 
3,450 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 

estrangeiros dentro do 
total de habitantes

54.29

13.22

10.58

 

experimentar a vida na escola
を体験してみよう

a língua japonesa e como é a escola japonesa 

, antes de entrar na escola. Podem conhecer um 

Kosai Shimin Katsudoo  

estação de Washizu)  

material para anotações 

Curso do língua japonesa e sobre 

18:00
22, 23 

 

 

湖西国際交流協会からのお知らせ

FAX 053-575-2008

População de Kosai  
Novembro  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

54.29％ 

13.22％ 

10.58％ 

6.41％ 

5,97％ 

- 

experimentar a vida na escola ！

してみよう！ 

e como é a escola japonesa 

, antes de entrar na escola. Podem conhecer um 

sobre a vida escolar

horário 

18:00～19:30 

湖西国際交流協会からのお知らせ 
2008】 

de 2020) 

estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

！ 

e como é a escola japonesa 

, antes de entrar na escola. Podem conhecer um 

a vida escolar  
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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】 

Aula de culinária do KOKO 

“Comida do Vietnã” 

KOKO クッキング「ベトナム料理
り ょ う り

」 

▼quando: 7 de fevereiro (dom) 10:00 às 14:00 

▼local: Centro Omote Washizu Tamokuteki Hall 

▼conteúdo: Harumaki, Pho, Bánh mì 

▼professora: Mung Thi Thuy Trang 

▼vagas: 12 pessoas   ▼custo: ¥1,500 

▼levar: avental, lenço de cabeça, 2 panos de  

prato, vasilha para levar a comida para casa.  

▼inscrição:  na Associação de Intercâmbio Internacional de 

Kosai ☎/FAX053-575-2008 
                                                          

Experimentando a Cultura do Japão 

Aula de boas maneiras na refeição japonesa 
日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

体験
たいけん

 日本
に ほ ん

料理
り ょ う り

マナー講座
こ う ざ

 

▼quando: 27 de fevereiro(sab) 11:30 às13:30 

▼local: THE HAMANAKO (Antigo Hamanako Royal Hotel) 

 Hamamatsu-shi Nishi-ku Yuto-cho Yamazaki 4396-1 

▼conteúdo:  aprender as boas maneiras da refeição, 

saboreando a comida japonesa 

▼professor: Sakamoto Atsuyoshi 

▼custo: ¥ 3,500 ▼vagas: 12 pessoas   

▼inscrição: Associação de  

Intercâmbio Internacional de Kosai ☎/FAX 053-575-2008 

 

＊Kosai Tabunka Kokusai Kooryuu 
Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo 

 

Consulta Jurídica Gratuita para 
Estrangeiros  

外国人
が い こ く じ ん

無料
む り ょ う

相談
そ う だ ん

 (c/ hora marcada) 

 

※Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva. 

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina 1andar   

▼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) 

 

 

 

 

  

Dia de semana mês dia horário 

domingo 1 17 10:00～13:00 

quarta 
2 

3 13:30～16:30 

domingo 21 10:00～13:00 

 

 

Plantão do mês de Janeiro 9:00 ～17:00  1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 

1 (sex) 
Kimoto Shoonika (Pediatria)  ☎ 053-576-1938 

Kurinikku Ida (Clínico geral, cirurgia,gastroenterologia/mamas) ☎ 053-595-1188 

2 (sab) 
Gotoo Naika Iin (Clínico geral/pediatria) ☎ 053-572-3292 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurinikku Ida (Clínico geral, cirurgia,gastroenterologia/mamas) ☎ 053-595-1188 

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

Ushida Kurinikku (Cirurgia/ clínico geral/ gastroenterologia/ pediatria/ dermatologia) ☎ 053-574-2252 

※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. 



 

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

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

▼quando

※ Com atendimento em português.

(10:00

 ※1 a 4 de janeiro não funciona

▼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.

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

▼data e horá

▼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.

☆ Associação de Intercâmbio

▼local: 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

Consultas do dia

▼quando

espanhol:

              

＜Consulta gratuita Jurídica

(Fazer a reserva até

Advogados 

  Despachantes

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

“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

1 a 4 de janeiro não funciona

: 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.

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ

data e horá rio : 14

28 de janeiro 17:0

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 ※

antes. O custo do exame e consulta é gratuito.

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-

quando  :portugues 

espanhol:  segunda à sexta 9:00

             domingo: 13:00

Consulta gratuita Jurídica

(Fazer a reserva até

Advogados   ▼data 

Despachantes ▼data 

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

“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) 

1 a 4 de janeiro não funciona

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. 

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

: 14 de janeiro 9:30

28 de janeiro 17:00

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.

Associação de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu 
Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma

Hamamatsu 4F   ☎ 053-458-2170 

hice.jp  

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

-a-dia com consultor estrangeiro

:portugues segunda à domingo 9:00

segunda à sexta 9:00

domingo: 13:00～

Consulta gratuita Jurídica  e consultas do cotidiano)

(Fazer a reserva até 3 dias antes)

data : 16(sab)

data : 09(sab)

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

“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. 

 

1 a 4 de janeiro não funciona 

custo  : Gratuito 

Kankoo-ka   

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

相談
そうだん

 (marcar hora)

9:30～11:00 

0～19:45 

Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

Nishi - kan  

Iwata-shi Mitsuke 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

 0538-37-2253

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

Associação de Intercâmbio  

Internacional de Hamamatsu 
ku Hayauma-cho 2

2170  Fax:  053

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

consultor estrangeiro

segunda à domingo 9:00

segunda à sexta 9:00～17:00 

～17:00 

e consultas do cotidiano)

3 dias antes) 

),28(5ª) de janeiro

),21(5ª) de janeiro

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

“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 

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. 

  
Internacional de Hamamatsu HICE 

cho 2-1, CREATE 

053-458-2197 

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região .＞

consultor estrangeiro 

segunda à domingo 9:00～17:00 

 

e consultas do cotidiano)   

) de janeiro 

) de janeiro 
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CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS 

 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

 

exame de sangue para pessoas preocupadas com a 

não 

 

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

 

▼requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

▼data e horári

▼loca

▼assunt

▼informações

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)

 

☆ 

 

(Toyohashi

Biru 3
 

＜Consultas do dia

A consu

Por mais que seja

▼quando:

(exceto nos feriados)

  Consultas por telefone: 

Pessoalmente: 13:00

 (fa

▼loca

▼Reservas:

 Cidadão da Prefeitura de Kosai

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo

 nas terças e quartas

 ☆Se 

1, CREATE 

2197  

＞ 

 

 

 

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta. 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

data e horári o

loca l: Arai Chiiki Center

assunt o: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

▼informações : Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)

 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

A consultora ouvirá

Por mais que seja

▼quando: 1ª, 2ª,3

(exceto nos feriados)

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

nas terças e quartas

(Não funciona n
☎  053-576

Se precisar de int

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

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 Hamamatsu)

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

ouvirá suas preocupações e inseguranças. 

Por mais que seja pequena a preocupação, podem consultar.

,3ª, 4ª quinta-feira do mês

(exceto nos feriados) 

Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva

Pessoalmente: 13:00～16:00

sua reserva) 

falamos na hora da reserva

etor de Atendimento ao

Cidadão da Prefeitura de Kosai

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo

nas terças e quartas-feiras das 9:00 às 13:00 

(Não funciona nos feriados)
6-1213 

precisar de intérprete, 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

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 

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)☎

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

 

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

相談
そうだん

 

suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

feira do mês  

pergunte na hora da reserva

16:00 

falamos na hora da reserva 

etor de Atendimento ao 

Cidadão da Prefeitura de Kosai 

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo-ka), 

feiras das 9:00 às 13:00 

os feriados) 

, fale na hora da reserva.

相談会
そうだんかい

) 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA 

conversação em  

 

 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

☎ 053-594-0855 

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu 

CONSULTAS PARA MULHERES

suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, podem consultar.

 

pergunte na hora da reserva 

feiras das 9:00 às 13:00  

, fale na hora da reserva. 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU, 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku) 

Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

0855  

 

1 Kaihatsu 

CONSULTAS PARA MULHERES 

suas preocupações e inseguranças.  

pequena a preocupação, podem consultar. 
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Programação participantes quando local levar 

 
Entrega do Boshi 

Techoo (caderneta 
materno-infantil) e aula 

p / gestantes 

Gestantes 
Recepção nos 

dias úteis 

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

Centro de Saúde 
(Oboto) 1º andar Setor de 

Saúde 

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

Aula sobre 
comidinhas para 

bebês ★ 

nascidos em setembro 
de 2020 

28/jan (5ª) 9:15～11:00 
※Recepção: 
  9:00～9:15 

Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 

 Eiyoo Shidoo Shitsu 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho nascidos em outubro  
de 2020  25/fev (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em maio de 
2020 

12/jan(3ª) 9:15～11:30 
※Recepção: 
9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em junho de 
2020 

09/fev(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em fevereiro 
de 2020 

26/jan(3ª) 9:15～10:30 
※Recepção: 
9:00～9:15 

 
Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 
Kenkoo Hooru 

 

・Caderneta 
materno-infantil 

・Toalha de rosto 
nascidos em março  
de 2020 

04/fev(5ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em junho de 
2019 

13/jan(4ª) 
13:20～ 

※Recepção: 
 13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em julho de 
2019 

10/fev(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 23 de nov 

à 16 de dez de 2018 
07/jan(5ª)  

13:20～ 
※Recepção: 
  13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・questionário 
・escova de dentes 
※pais e filhos, 

venham com os 
dentes escovados 

nascidos em 17/dez de 
2018 à 7/jan de 2019 

25/ jan(2ª) 

nascidos em 8 à 23  
de janeiro de 2019 

 08/ fev(2ª) ＊ 

nascidos em 24 de jan 
à 7 de fev de 2019 

15/ fev(2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em outubro 

de 2017 
27/jan (4ª) 

13:20～ 
※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em novembro 

de 2017 
24/fev(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. 

21/jan(5ª) 
18/fev(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 di as 1,13, 27 e sábados, domingos e feriados não funciona . 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shien-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


