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No dia 22 de dezembro(3
colocou os presentes nos porta

Onde o senhor mora?
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No dia 22 de dezembro(3ª),foi realizada a festa de Natal na creche
esentes nos porta

Onde o senhor mora?」,「O que gosta de comer?
Noel. 
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Encontramos com
,foi realizada a festa de Natal na creche

esentes nos porta-presentes que as 
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Encontramos com
,foi realizada a festa de Natal na creche

presentes que as próprias crianças produziram
O que gosta de comer?」, e ficar

Informativo da Prefeitura de  

um hospital se tive
発熱
はつねつ

などがある
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Encontramos com  o Papai Noel
,foi realizada a festa de Natal na creche de Washizu. As crianças ficaram 

próprias crianças produziram
e ficaram surpresas e com os olhos brilhantes de encanto 

um hospital se tive
などがある時

とき

の病院への

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

 

o Papai Noel  サンタさんに

Washizu. As crianças ficaram 
próprias crianças produziram. E na hora

am surpresas e com os olhos brilhantes de encanto 

um hospital se tive r febre e outros sintomas
への行

い

き方
かた

について

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

サンタさんに会
あ

ったよ 

Washizu. As crianças ficaram 
. E na hora de perguntas ao Papai Noel, 

am surpresas e com os olhos brilhantes de encanto 

r febre e outros sintomas
について 

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

 

Washizu. As crianças ficaram felizes com a vi
untas ao Papai Noel, 

am surpresas e com os olhos brilhantes de encanto com cada resposta que 

r febre e outros sintomas

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

 

com a visita do Papai Noel. 
untas ao Papai Noel, perguntaram

com cada resposta que 

r febre e outros sintomas  

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

do Papai Noel. 
perguntaram 

com cada resposta que 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

 



 

 

 

 

Informativo da Declaração de Imposto de 
Renda, de Residência

O Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

ano anterior 

■Pessoas que devem fazer

renda (exemplo

・tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

vendas de imóveis, etc.

・compraram ou venderam terrenos ou casas

・receberam salários de 2 ou mais empresas

・tiveram outras rendas

normal

・aqueles que a empresa n

・que perderam 

ano anterior

■Pessoas que desejam

imposto (exemplos)

・restituiç

ou de medicação de prevenção da saúde 

・por dedução de compra de casa ou outros

・por dedução de 

・pessoas que receberam o gensen da 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

de receberem a devoluç

■Pessoas que devem f

residencial municipal e da província

・tiveram rendas tributáveis abaixo de 

salário ou aposentadoria

・não tiv

adquirir o comprovante da renda (tributável) 

・pretendem receber redução 

nacional de saúde ou

(Kaigo Hoken). 

�Declaração de renda na Prefeitura

▼quando

Para 

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

definidos conforme o seu bairro:

▼atendimento :

▼local

▼outros: 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

※Não atendemos aos assuntos de 

setor de impostos da prefeitura,

fevereiro (2ª)

▼Informações

(Zeimu

Informativo da Declaração de Imposto de 
Renda, de Residência

所得税
し ょ と く ぜ い

O Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

ano anterior (de 1º 

Pessoas que devem fazer

renda (exemplo s) 

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

vendas de imóveis, etc.

compraram ou venderam terrenos ou casas

eceberam salários de 2 ou mais empresas

tiveram outras rendas

normal.(Ex: salário

aqueles que a empresa n

que perderam emprego 

anterior   ・ou 

Pessoas que desejam

imposto (exemplos)

restituição usando o sistema

ou de medicação de prevenção da saúde 

por dedução de compra de casa ou outros

por dedução de doações

pessoas que receberam o gensen da 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

de receberem a devoluç

Pessoas que devem f

residencial municipal e da província

iveram rendas tributáveis abaixo de 

salário ou aposentadoria

ão tiveram renda durante o ano de 2020

adquirir o comprovante da renda (tributável) 

retendem receber redução 

acional de saúde ou

(Kaigo Hoken).  

Declaração de renda na Prefeitura

quando  :  

Para moradores de Washizu: 

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

definidos conforme o seu bairro:

atendimento :  9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00

local  : sala de reuniões 101(1° andar da prefeitura de Kosai)

outros: não tem intérprete

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

ão atendemos aos assuntos de 

setor de impostos da prefeitura,

fevereiro (2ª) à 16 de 

Informações  : Setor de Impostos

(Zeimu-ka) ☎ 053-

 

 

Informativo da Declaração de Imposto de 
Renda, de Residência

Província
所得税
し ょ と く ぜ い

・市
し

県民
けんみん

税
ぜい

の確定
か く て い

 

O Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

 de janeiro ~ 

Pessoas que devem fazer  a declaração

 

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

vendas de imóveis, etc. 

compraram ou venderam terrenos ou casas

eceberam salários de 2 ou mais empresas

tiveram outras rendas acima de 

salário＋aposentadoria

aqueles que a empresa não fez a declaração da renda

emprego ou saíram da da empresa no meio do 

ou outros 

Pessoas que desejam  fazer a declaração

imposto (exemplos)  

ão usando o sistema de dedução de despesas médicas 

ou de medicação de prevenção da saúde 

por dedução de compra de casa ou outros

doações 

pessoas que receberam o gensen da 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

de receberem a devolução de imposto.

Pessoas que devem f azer a declaração

residencial municipal e da província

iveram rendas tributáveis abaixo de 

salário ou aposentadoria. 

eram renda durante o ano de 2020

adquirir o comprovante da renda (tributável) 

retendem receber redução ou abatimento 

acional de saúde ou do seguro de 

 

Declaração de renda na Prefeitura

de Washizu: dias 

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

definidos conforme o seu bairro:

9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00

sala de reuniões 101(1° andar da prefeitura de Kosai)

não tem intérprete ※Ao virem, usem máscaras, 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

ão atendemos aos assuntos de 

setor de impostos da prefeitura,

à 16 de março (2ª).

Setor de Impostos

-576-1218 FAX 053

 

 

Informativo da Declaração de Imposto de 
Renda, de Residência  Municipal e da 

Província  
確定
か く て い

申告
し ん こ く

をお知

 

O Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

 31 de dezembro de 2020

a declaração  do

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

compraram ou venderam terrenos ou casas, etc

eceberam salários de 2 ou mais empresas 

de ¥ 200.000, al

aposentadoria,etc) 

ão fez a declaração da renda

íram da da empresa no meio do 

fazer a declaração  

de dedução de despesas médicas 

ou de medicação de prevenção da saúde  

por dedução de compra de casa ou outros 

pessoas que receberam o gensen da  

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

ão de imposto. 

azer a declaração  do imposto 

residencial municipal e da província  

iveram rendas tributáveis abaixo de ¥ 200.000, além do 

eram renda durante o ano de 2020, mas precisam 

adquirir o comprovante da renda (tributável) do ano 2021 (R3

ou abatimento da taxa do seguro

ro de assistência de e

Declaração de renda na Prefeitura  

dias 5, 8, 9, 10 e 11 de março.

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

definidos conforme o seu bairro: dias 12 e 15 de março.

9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00

sala de reuniões 101(1° andar da prefeitura de Kosai)

Ao virem, usem máscaras, 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

ão atendemos aos assuntos de declaração de renda no 

setor de impostos da prefeitura, durante os dias 

março (2ª). 

Setor de Impostos 

FAX 053-576-1896

Informativo da Declaração de Imposto de 
Municipal e da 

知らせ 

O Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável. 

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

de dezembro de 2020). 

do imposto de 

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

etc. 

 

, além do salário

ão fez a declaração da renda 

íram da da empresa no meio do 

 de restituição do 

de dedução de despesas médicas 

 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade  

do imposto 

200.000, além do 

, mas precisam 

do ano 2021 (R3

da taxa do seguro

assistência de enfermagem

, 8, 9, 10 e 11 de março.

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

dias 12 e 15 de março. 

9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00 

sala de reuniões 101(1° andar da prefeitura de Kosai)

Ao virem, usem máscaras, 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

declaração de renda no 

durante os dias 17 de 

1896 
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Informativo da Declaração de Imposto de 

O Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável. 

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

 

de 

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

ém do salário 

íram da da empresa no meio do 

de restituição do 

de dedução de despesas médicas 

do ano 2021 (R3). 

da taxa do seguro 

nfermagem 

, 8, 9, 10 e 11 de março. 

 

sala de reuniões 101(1° andar da prefeitura de Kosai) 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo. 

declaração de renda no 

■Documentos necessários

・cartão postal do

Receita(Z

(quem tem).

・Gensen original

※

・comprovantes de renda

※

seguros de vida,

・car

・caderneta do banco 

conta e

・documentos para a dedução: 

seguro de vida, 

comprovem o pagamento do

(Shakaihoken ,etc)

・My number card 

※se n

(papel verde com o número do my number(válido só se tiver 

anotado o nome e endereço atual igu

residência), ou levar o “Atestado de residência com 

anotação do my number” mais a “carteira de motorista ou 

cartão de seguro de saude, ou outro documento de 

idêntificação)”

※Dependendo do 

documentos

■As seguintes declarações 

Primeira declaração de deduções de financiamentos de 

imóveis, de imposto de consumo de empresas privadas(Kojin 

Jigyoo), sobre do

▼quando

9:00

※somente nos dia

28 de fevereiro(dom).

※previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

  Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

  Poderão pegar a senha antecipada, pelo aplicativo “Line” 

▼local

▼outros

▼Informações

Nishi

■ A declaração pode ser feita em casa também

As pessoas que 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

de Impostos da prefeitura ou

▼Local para 

Hamamatsu Nishi Zeimusho

〒430

Naka

 

Documentos necessários

cartão postal do

Receita(Zeimusho), ou o código eletrônico para a declaração 

(quem tem). 

Gensen original

※não aceitamos a cópia.

comprovantes de renda

※comprovante de pagamento da pens

seguros de vida,

carimbo(de borracha não será aceito) 

caderneta do banco 

conta e a agência

documentos para a dedução: 

seguro de vida, 

comprovem o pagamento do

(Shakaihoken ,etc)

My number card 

se não tem o cartão do my number, use o Tsuuchi card 

(papel verde com o número do my number(válido só se tiver 

anotado o nome e endereço atual igu

residência), ou levar o “Atestado de residência com 

anotação do my number” mais a “carteira de motorista ou 

cartão de seguro de saude, ou outro documento de 

idêntificação)”

Dependendo do 

documentos. 

As seguintes declarações 

Primeira declaração de deduções de financiamentos de 

imóveis, de imposto de consumo de empresas privadas(Kojin 

Jigyoo), sobre do

quando  : 16 de fevereiro (3

9:00～17:00 (chegando no limite das vagas, termina

somente nos dia

28 de fevereiro(dom).

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

Poderão pegar a senha antecipada, pelo aplicativo “Line” 

local  : ACT CITY Hamamatsu Tenji Event Hall

outros  : não tem intérprete

Informações  : 

Nishi (Hamamatsu

A declaração pode ser feita em casa também

As pessoas que 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

de Impostos da prefeitura ou

▼Local para envio

Hamamatsu Nishi Zeimusho

430-8585 Hamamatsu

Naka-ku Chuuoo 1

Documentos necessários  

cartão postal do aviso da declaração da renda enviada pela 

eimusho), ou o código eletrônico para a declaração 

Gensen original do salário ou

não aceitamos a cópia. 

comprovantes de rendas adquirida

comprovante de pagamento da pens

seguros de vida, avisos de pagametos

(de borracha não será aceito) 

caderneta do banco no nome do

agência marcada 

documentos para a dedução: 

seguro de vida, seguro de terremoto, documentos que 

comprovem o pagamento do 

(Shakaihoken ,etc), recibo do pagamento da doação feita,

My number card do declarante

ão tem o cartão do my number, use o Tsuuchi card 

(papel verde com o número do my number(válido só se tiver 

anotado o nome e endereço atual igu

residência), ou levar o “Atestado de residência com 

anotação do my number” mais a “carteira de motorista ou 

cartão de seguro de saude, ou outro documento de 

idêntificação)” 

Dependendo do conteúdo de decl

 

As seguintes declarações deverão ser feitas no Acty City

Primeira declaração de deduções de financiamentos de 

imóveis, de imposto de consumo de empresas privadas(Kojin 

Jigyoo), sobre doações e heranças, estrangeiros, etc.

de fevereiro (3

chegando no limite das vagas, termina

somente nos dia úteis.Porém, funciona

28 de fevereiro(dom). 

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

Poderão pegar a senha antecipada, pelo aplicativo “Line” 

ACT CITY Hamamatsu Tenji Event Hall

ão tem intérprete 

: Escritório da Receita de Hamamatsu 

(Hamamatsu Nishi Zeimusho)

A declaração pode ser feita em casa também

As pessoas que sabem preencher os formulários, podem enviar 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

de Impostos da prefeitura ou na Sucursal de Arai.

envio :  

Hamamatsu Nishi Zeimusho 

8585 Hamamatsu-shi  

ku Chuuoo 1-12-4 

 

aviso da declaração da renda enviada pela 

eimusho), ou o código eletrônico para a declaração 

do salário ou aposentadoria.

adquiridas durante o ano de 2020

comprovante de pagamento da pensão, de reembolso de 

avisos de pagametos de outros

(de borracha não será aceito)   

no nome do declarante,com o número da 

 

documentos para a dedução: comprovante para a dedução do 

terremoto, documentos que 

comprovem o pagamento do seguro de saúde 

o do pagamento da doação feita,

do declarante 

ão tem o cartão do my number, use o Tsuuchi card 

(papel verde com o número do my number(válido só se tiver 

anotado o nome e endereço atual igual do atestado de 

residência), ou levar o “Atestado de residência com 

anotação do my number” mais a “carteira de motorista ou 

cartão de seguro de saude, ou outro documento de 

de declaração, outros 

deverão ser feitas no Acty City

Primeira declaração de deduções de financiamentos de 

imóveis, de imposto de consumo de empresas privadas(Kojin 

ações e heranças, estrangeiros, etc.

de fevereiro (3ª) à 15 de março 

chegando no limite das vagas, termina

Porém, funciona nos dias

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

Poderão pegar a senha antecipada, pelo aplicativo “Line” 

ACT CITY Hamamatsu Tenji Event Hall

 

rio da Receita de Hamamatsu 

Nishi Zeimusho)  ☎ 053

A declaração pode ser feita em casa também

preencher os formulários, podem enviar 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

na Sucursal de Arai.

 

 

aviso da declaração da renda enviada pela 

eimusho), ou o código eletrônico para a declaração 

aposentadoria. 

durante o ano de 2020

ão, de reembolso de 

de outros, etc. 

declarante,com o número da 

omprovante para a dedução do 

terremoto, documentos que 

seguro de saúde 

o do pagamento da doação feita,

ão tem o cartão do my number, use o Tsuuchi card 

(papel verde com o número do my number(válido só se tiver 

al do atestado de 

residência), ou levar o “Atestado de residência com 

anotação do my number” mais a “carteira de motorista ou 

cartão de seguro de saude, ou outro documento de 

aração, outros 

deverão ser feitas no Acty City

Primeira declaração de deduções de financiamentos de 

imóveis, de imposto de consumo de empresas privadas(Kojin 

ações e heranças, estrangeiros, etc. 

) à 15 de março (2ª)   

chegando no limite das vagas, termina) 

nos dias 21(dom

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração. 

Poderão pegar a senha antecipada, pelo aplicativo “Line” 

ACT CITY Hamamatsu Tenji Event Hall  

rio da Receita de Hamamatsu  

053-555-7111 

A declaração pode ser feita em casa também   

preencher os formulários, podem enviar 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal colocada no setor 

na Sucursal de Arai. 

aviso da declaração da renda enviada pela 

eimusho), ou o código eletrônico para a declaração 

durante o ano de 2020.  

ão, de reembolso de 

 

declarante,com o número da 

omprovante para a dedução do 

o do pagamento da doação feita,etc . 

ão tem o cartão do my number, use o Tsuuchi card 

(papel verde com o número do my number(válido só se tiver 

al do atestado de 

anotação do my number” mais a “carteira de motorista ou 

deverão ser feitas no Acty City  

Primeira declaração de deduções de financiamentos de 

imóveis, de imposto de consumo de empresas privadas(Kojin 

 

21(dom) e  

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem 

Poderão pegar a senha antecipada, pelo aplicativo “Line”  

 

 

preencher os formulários, podem enviar 

no setor 

 



 

do Auxílio Infantil

O auxilio infantil

com a idade até a conclusão do Chuugakkoo (ginásio).

 O próximo depósito será na seguinte data:

●data do depósi

10 de fevereiro

● valores 

Outubro à Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 
▼Informações
(Kosodate Shien

                                                           

 

As caixas de papel

misturem no lixo queimável, 

de papéis velhos do seu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poderão colocar nas caixas de coletas

localizadas no Centro de Saúde e Assistência Social

Center・

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Informações

Centro de Controle do Meio Ambiente 

(Haikubutsu Taisaku

☎ 053

【website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
al

or
 d

o 
au

xí
lio

 

Até 3 anos 

Maiores de 3 anos

Maiores de 3 anos

E

P

Fevereiro é o mês de depósito 
do Auxílio Infantil

２月
 が つ

auxilio infantil é fornecido para os pais que sustentam filhos 

com a idade até a conclusão do Chuugakkoo (ginásio).

O próximo depósito será na seguinte data:

ata do depósito: 

10 de fevereiro  (4ª

valores referente aos meses: 

Outubro à Janeiro 

Informações  : Setor de
(Kosodate Shien-ka) 

                                                           

Modo de 
(caixas de papelão, revistas, jornal)

古紙
こ し

（ダンボール・

As caixas de papel

misturem no lixo queimável, 

de papéis velhos do seu 

Poderão colocar nas caixas de coletas

localizadas no Centro de Saúde e Assistência Social

・Seibu Chiiki Center

Informações  : Setor de Medidas de Controle do Lixo 

Centro de Controle do Meio Ambiente 

(Haikubutsu Taisaku

053-577-1280 

ebsite】(Kosai

Até 3 anos  

Maiores de 3 anos

Maiores de 3 anos

Estudantes do

Para aqueles que passam do limite 
renda tributável estipulado para o 
recebimento do auxílio

 
Fevereiro é o mês de depósito 
do Auxílio Infantil

月
が つ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

é fornecido para os pais que sustentam filhos 

com a idade até a conclusão do Chuugakkoo (ginásio).

O próximo depósito será na seguinte data:

to:  

(4ª） 

e aos meses:  

Outubro à Janeiro  

Setor de Auxílio na Criação da Criança
 ☎053-576-1813

                                                           

Modo de jogar p
(caixas de papelão, revistas, jornal)

ダンボール・雑誌
ざ っ し

As caixas de papelões, revistas e jornais serão reciclados

misturem no lixo queimável, e descartem nos postos de coleta 

de papéis velhos do seu bairro, separando

Poderão colocar nas caixas de coletas

localizadas no Centro de Saúde e Assistência Social

Seibu Chiiki Center・Hokubu Tamokuteki Center

Setor de Medidas de Controle do Lixo 

Centro de Controle do Meio Ambiente 

(Haikubutsu Taisaku-ka Kankyo Center)

 FAX 053-577

(Kosai-shi Risaikuru)

Maiores de 3 anos（1° e 2° filho

Maiores de 3 anos（3° filho em diante

do Chuugakkoo

aqueles que passam do limite 
renda tributável estipulado para o 
recebimento do auxílio（uniforme

 

 
Fevereiro é o mês de depósito 
do Auxílio Infantil  (Jidoo Teate)

手当の支給
しきゅう

月
づき

です

é fornecido para os pais que sustentam filhos 

com a idade até a conclusão do Chuugakkoo (ginásio).

O próximo depósito será na seguinte data: 

 

Auxílio na Criação da Criança
1813  FAX 

                                                           

jogar p apéis velhos
(caixas de papelão, revistas, jornal)

雑誌
ざ っ し

・新聞紙
し ん ぶ ん し

）の出
だ

ões, revistas e jornais serão reciclados

e descartem nos postos de coleta 

bairro, separando -os por tipos.

Poderão colocar nas caixas de coletas (containers) verdes 

localizadas no Centro de Saúde e Assistência Social

Hokubu Tamokuteki Center

Setor de Medidas de Controle do Lixo 

Centro de Controle do Meio Ambiente  

ka Kankyo Center) 

577-3253 

Risaikuru) pesquisar 

1° e 2° filho） 

3° filho em diante） 

Chuugakkoo (ginásio) 

aqueles que passam do limite 
renda tributável estipulado para o 

niforme） 

 

Fevereiro é o mês de depósito  
(Jidoo Teate)  

です 

é fornecido para os pais que sustentam filhos 

com a idade até a conclusão do Chuugakkoo (ginásio). 

Auxílio na Criação da Criança 
 053-576-1220

                                                           

apéis velhos  
(caixas de papelão, revistas, jornal)  

出
だ

し方
かた

 

ões, revistas e jornais serão reciclados. Não 

e descartem nos postos de coleta 

os por tipos.  

iners) verdes 

localizadas no Centro de Saúde e Assistência Social・Arai Chiiki 

Hokubu Tamokuteki Center. 

Setor de Medidas de Controle do Lixo ・

 

 

¥15,000 mensal

¥10,000 mensal

 ¥15,000 mensal

¥10,000 mensal

¥5,000 mensal
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é fornecido para os pais que sustentam filhos 

1220 

                                                            

. Não 

e descartem nos postos de coleta 

 

rai Chiiki 

Feriados da Prefeitura
 

Fechados aos

 

Feriados de 

 

                     

Pagamento dos Impostos

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼

 

 (Hoken Nenkin

☎

FAX. 053

 

❏Imposto 

planejamento urbano(4ª parcela)

▼

   

                                                         

 

(dados atuais de 31 

 

【Total 

Homens

【Habitantes estrangeiros

Homens

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

15,000 mensal 

10,000 mensal 

15,000 mensal 

10,000 mensal 

5,000 mensal 

 

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriados de fevereiro

 

11(5ª) Dia da Constituição do País

 

23(3ª) Aniversário do Imperador

                   

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento:

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

 e Aposentadoria

(Hoken Nenkin

☎ 053-576-4585

FAX. 053-576-4880

Imposto sobre bens imóveis, e 

planejamento urbano(4ª parcela)

▼Informações

   ☎ 053-576-4536  

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,262 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,944 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Feriados da Prefeitura
2月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

Sábados e Domingos e feriados

fevereiro :  

) Dia da Constituição do País

) Aniversário do Imperador

                                                       

Pagamento dos Impostos
2月

がつ

の

Prazo de pagamento: 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Informações :  Setor de Seguro de Saúde

e Aposentadoria 

(Hoken Nenkin-ka)  

4585   

4880 

sobre bens imóveis, e 

planejamento urbano(4ª parcela)

Informações  : Setor de Impostos (Zeimu

4536  FAX 053

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31 de 

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2020

geral de habitantes 】 

Mulheres 
28,795 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,504 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,861 

459 

360 

233 

209 

   326 

 
Feriados da Prefeitura  em Fevereiro

役所
やくしょ

のお休
やす

み 

Domingos e feriados

) Dia da Constituição do País 

) Aniversário do Imperador 

                                    

 
Pagamento dos Impostos  em Fevereiro

の納税
のうぜい

 

 

 1º de março de 2021

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (8ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde

sobre bens imóveis, e  

planejamento urbano(4ª parcela)  

Setor de Impostos (Zeimu

053-576-1896 

                                                         

População de Kosai
de Dezembro

2020年
ね ん

12月
が つ

31日
に ち

 

Total 
59,057 

 

Total 
3,448 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

53.97

13.31

10.44

em Fevereiro
 

Domingos e feriados 

                                    

em Fevereiro

março de 2021  

(8ª parcela)  

Setor de Seguro de Saúde 

Setor de Impostos (Zeimu-ka) 

 

                                                         

População de Kosai  
Dezembro  de 2020)

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 

habitantes  

53.97％ 

13.31％ 

10.44％ 

6.76％ 

6.06％ 

- 

em Fevereiro  

                                     

em Fevereiro  

 

                                                          

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】 

＊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 1andar   

▼trazer : zairyuu card, passaporte   ▼custo: gratuito 

▼tipos de consultas:  problemas do dia-a-dia, 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) 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Nihongo Café にほんごカフェ 
Vamos estudar japonês, em diálogo  

simples e fácil de entender. 

▼quando:  domingo   

※comparecer no dia, direto no local 

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F 

 

 

 

 
Suiyoobi e  Kinyoobi Chikyukko Hiroba   

水
みず

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 também 

podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola 

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista. 

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

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2ºnd 

(atrás da estação de Washizu)  ▼custo : ¥300/aula 

 

 

 

 

 

 

                              

Vamos experimentar a vida na escola ！ 
小学校生活を体験してみよう！ 

Vamos aprender a língua japonesa e como é a escola japonesa 

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

da vida escolar! 

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina,  

2º andar    ▼custo : ¥ 300 por aula 

▼trazer:  material para anotações 

Curso do língua japonesa e sobre a vida escolar 

 

Dia de semana mês dia horário 

quarta 
2 

3 13:30～16:30 

domingo 21 10:00～13:00 

quarta 
3 

3 13:30～16:30 

domingo 21 10:00～13:00 

 

mês dia horário 

2 16, 17, 24 
18:00～19:30 

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

22, 23(conhecer a escola) 9:00～12:00 

 

 

dia da 

semana 
mês dia horário 

quarta 
2 

3,10,17,24 15:30～17:30 

sexta 5, 12, 19, 26 18:00～19:30 

quarta 
3 

3,10,17 15:30～17:30 

sexta 5,12,19 18:00～19:30 

 

Plantão do mês de Fevereiro 9:00 ～17:00  2月
がつ

の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 

Dia Hospitais e Clínicas Telefones 

7 (dom) 
Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia) ☎ 053-595-0780 

Kimoto Shoonika (Pediatria) ☎ 053-576-1938 

11 (quin) 
Hikida Kurinikku(Clínico geral/ angiologia/pediatria) ☎ 053-594-8222 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

※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 da 
semana 

mês dia horário 

domingo 
2 7, 14, 21, 28 

10:00～12:00 
3 7,14,21 

 



 

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

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.

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

: 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 : 4 

18 de fevereiro 13:3

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) 

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. 

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

 de fevereiro 9:30

18 de fevereiro 13:3

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 : 25(5ª) de fevereiro

data : 18(5ª) de fevereiro

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. 

 

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 

18 de fevereiro 13:30～15:00 

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.

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) 

) de fevereiro 

) de fevereiro 

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)   
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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,

TRABALHOS EM CASA

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-

Consultas do dia -a-dia ＞

data e horário  :  

e quinta-feira 

sábados  

e domingos 
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 outubro 
de 2020 

25/fev (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 novembro  
de 2020  18/mar (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em junho de 
2020 

09/fev(3ª) 9:15～11:30 
※Recepção: 
9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em julho de 
2020 

2/mar(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em março 
2020 

04/fev(5ª) 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 abril  
de 2020 

16/mar(3ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em julho de 
2019 

10/fev(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 
2019 

03/mar(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 8 à 23  

de janeiro de 2019 

 

08/fev(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 24 de 
janeiro à 7 de fevereiro 
de 2019 
 

15/ fev(2ª) 

nascidos em 8 à 28 de 
fevereiro de 2019 

 01/mar(2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em novembro 

de 2017 
24/fev (4ª) 

13:20～ 
※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em dezembro 

de 2017 
17/mar(4ª) 

Consulta de 
desenvolvimento 

infantil 
(com hora marcada) 

Consultas sobre pré-natal,puericultura,desenvolvimeto da criança,alimentação,nutrição,dentição,etc. Reservar sua hora por telefone até 

um dia antes da consulta.Os interessados que necessitem de intérprete,deverão se informar no Centro de Saúde. 

Interessados＊Para evitar 

o contágio do novo 

coronavirus, é preciso marcar 

hora, mesmo só para pesar. 

18/fev(5ª) 
11/mar(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 10 e 24 sábados, domingos e feriados não funciona . 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shien-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


