
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funcionamento da Prefeitura

 

▼quando

▼local: 

 Setor 

 (Shimin

▼processos aceitos

①mudança de endereço na cidade ou entrada e saída da 

cidade 

②emiss

③registro do Inkan e 

④inscriç

⑤inscriç

p/crianças

▼processos não aceitos: 

・atestado de 

▼Informações:

・Setor de Atendimento do Cidadão

☎ 

・Setor de Seguro e Aposentadoria

☎ 

・Setor de Aux.na Criação da 

☎ 

Informativo da Prefeitura de 

 

▶ Publicação
▶ Edição

☎

Fax 053
▶ Website

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

                            

Funcionamento da Prefeitura
nos dias de folgas

quando  : 27(sáb) e 

3 de abril (sab

local: Prefeitura de Kosai

Setor de Atendimento ao cidadão

(Shimin-ka) ※não haverá intérprete

processos aceitos

mudança de endereço na cidade ou entrada e saída da 

cidade  

emissão de atestado de residência, Koseki Toohon, Shoohon 

registro do Inkan e 

inscrição ou mudança do Seguro de Saúde e Pensão

inscrição do auxílio infantil

p/crianças 

processos não aceitos: 

atestado de residência de outras

Informações:  

Setor de Atendimento do Cidadão

 053-576-4531   FAX:  053

Setor de Seguro e Aposentadoria

 053-576-4585  

Setor de Aux.na Criação da 

 053-576-1813  

Informativo da Prefeitura 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)

                            

Curtindo a Primavera um pouco mais cedo
Fotografia de 

Funcionamento da Prefeitura
nos dias de folgas

市
し

役所
やくしょ

の休 日
きゅうじつ

sáb) e 28(dom) de março e 

(sab)  9:00～

Prefeitura de Kosai-shi 1

de Atendimento ao cidadão

não haverá intérprete

processos aceitos  

mudança de endereço na cidade ou entrada e saída da 

ão de atestado de residência, Koseki Toohon, Shoohon 

registro do Inkan e emissão de 

ão ou mudança do Seguro de Saúde e Pensão

ílio infantil, auxílio de despesas médicas 

processos não aceitos: ・solicitação de passaporte, 

residência de outras

Setor de Atendimento do Cidadão

1   FAX:  053

Setor de Seguro e Aposentadoria

4585   FAX: 053

Setor de Aux.na Criação da Criança(Kosodate Shien

1813   FAX: 053

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

-ka) 
1213  
4880 

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

9:00 às 16:30 
(segunda à sexta)

                            

Curtindo a Primavera um pouco mais cedo
de 2 de fevereiro.Flores

Funcionamento da Prefeitura
nos dias de folgas

休 日
きゅうじつ

窓口
まどぐち

の開設
かいせつ

 

(dom) de março e  

～12:00 

shi 1º nd 

de Atendimento ao cidadão 

não haverá intérprete 

mudança de endereço na cidade ou entrada e saída da 

ão de atestado de residência, Koseki Toohon, Shoohon 

emissão de atestado do registro do Inkan

ão ou mudança do Seguro de Saúde e Pensão

, auxílio de despesas médicas 

solicitação de passaporte, 

residência de outras cidades,etc.

Setor de Atendimento do Cidadão (Shimin-ka)

1   FAX:  053-576-4880 

Setor de Seguro e Aposentadoria(Hoken Nenkin

053-576-4880 

Criança(Kosodate Shien

053-576-1220   

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

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

(segunda à sexta)  

                            

Curtindo a Primavera um pouco mais cedo
de fevereiro.Flores Sakura Oochiba do Templo 

Funcionamento da Prefeitura
nos dias de folgas  

 

 

mudança de endereço na cidade ou entrada e saída da 

ão de atestado de residência, Koseki Toohon, Shoohon 

atestado do registro do Inkan

ão ou mudança do Seguro de Saúde e Pensão 

, auxílio de despesas médicas 

solicitação de passaporte,  

cidades,etc. 

ka) 

 

(Hoken Nenkin-ka) 

Criança(Kosodate Shien-ka) 

 

Informativo da Prefeitura de  

 

   

1 

                             

Curtindo a Primavera um pouco mais cedo
Sakura Oochiba do Templo 

Funcionamento da Prefeitura  

ão de atestado de residência, Koseki Toohon, Shoohon  

atestado do registro do Inkan 

 

 

Discriminação 

 

Não 

tiveram o resultado positivo do contágio do coronavírus e as 

que se contactaram diretamente com os infectados, e também 

a discriminação com as pessoas

hospitalares

cuidado quanto ao respeito dos direitos humanos, e vamos 

proteger as infomações pessoais.

Procurem obter informações corretas, anunciadas pelas 

repartições públicas, e agir com calma.

○Balcão de Consultas

 Atendemos às consultas sobre direitos humanos para pessoas 

que sofreram discriminações, preconceitos, assédios 

morais(Ijime), violências domésticas,etc. 

▼Informações:

Sobre

 Estrangeiros

 (atendimento em 10 idiomas) 

☎ 

 

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

 

Curtindo a Primavera um pouco mais cedo  

Sakura Oochiba do Templo Oo

Vamos 
Discriminação 

relaç ão ao novo coronavírus!
あたら

ão podemos fazer a discriminação com

tiveram o resultado positivo do contágio do coronavírus e as 

que se contactaram diretamente com os infectados, e também 

a discriminação com as pessoas

hospitalares (médicos(as), enfermeiros(as), etc). 

cuidado quanto ao respeito dos direitos humanos, e vamos 

proteger as infomações pessoais.

rocurem obter informações corretas, anunciadas pelas 

repartições públicas, e agir com calma.

Balcão de Consultas

Atendemos às consultas sobre direitos humanos para pessoas 

que sofreram discriminações, preconceitos, assédios 

morais(Ijime), violências domésticas,etc. 

▼Informações: Balcão de Consultas 

Sobre os Direitos Humanos para

Estrangeiros 

(atendimento em 10 idiomas) 

 0570-090-911

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

  (ひと足
あ し

早く
は や く

春
はる

Ookamiyama Hachimangu 

Vamos acabar com a 
Discriminação e Preconceito 

ão ao novo coronavírus!
新
あたら

しいコロナウイルスについての

差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

をなくしましょう

fazer a discriminação com

tiveram o resultado positivo do contágio do coronavírus e as 

que se contactaram diretamente com os infectados, e também 

a discriminação com as pessoas

(médicos(as), enfermeiros(as), etc). 

cuidado quanto ao respeito dos direitos humanos, e vamos 

proteger as infomações pessoais.

rocurem obter informações corretas, anunciadas pelas 

repartições públicas, e agir com calma.

Balcão de Consultas  sobre Direitos Humanos

Atendemos às consultas sobre direitos humanos para pessoas 

que sofreram discriminações, preconceitos, assédios 

morais(Ijime), violências domésticas,etc. 

Balcão de Consultas 

os Direitos Humanos para

(atendimento em 10 idiomas) 

911 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

春
はる

気分
き ぶ ん

) 

Hachimangu  

 

acabar com a 
e Preconceito 

ão ao novo coronavírus!
しいコロナウイルスについての

見をなくしましょう 

fazer a discriminação com as pessoas que 

tiveram o resultado positivo do contágio do coronavírus e as 

que se contactaram diretamente com os infectados, e também 

a discriminação com as pessoas ligadas às instituições 

(médicos(as), enfermeiros(as), etc). 

cuidado quanto ao respeito dos direitos humanos, e vamos 

proteger as infomações pessoais. 

rocurem obter informações corretas, anunciadas pelas 

repartições públicas, e agir com calma. 

sobre Direitos Humanos

Atendemos às consultas sobre direitos humanos para pessoas 

que sofreram discriminações, preconceitos, assédios 

morais(Ijime), violências domésticas,etc.  

Balcão de Consultas  

os Direitos Humanos para 

(atendimento em 10 idiomas)  

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

acabar com a 
e Preconceito com 

ão ao novo coronavírus!
しいコロナウイルスについての 

 

as pessoas que 

tiveram o resultado positivo do contágio do coronavírus e as 

que se contactaram diretamente com os infectados, e também 

ligadas às instituições 

(médicos(as), enfermeiros(as), etc). Vamos tomar 

cuidado quanto ao respeito dos direitos humanos, e vamos 

rocurem obter informações corretas, anunciadas pelas 

sobre Direitos Humanos   

Atendemos às consultas sobre direitos humanos para pessoas 

que sofreram discriminações, preconceitos, assédios 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus. 

com 
ão ao novo coronavírus!  

as pessoas que 

tiveram o resultado positivo do contágio do coronavírus e as  

que se contactaram diretamente com os infectados, e também 

Vamos tomar 

cuidado quanto ao respeito dos direitos humanos, e vamos 

rocurem obter informações corretas, anunciadas pelas 

Atendemos às consultas sobre direitos humanos para pessoas 

 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 



 

 

 

 

Como jogar as
papéis 

do
あたら

Para proteger 

de recolher e 

instruções.

①Vamos 

um saco

②Antes de jogar, vamos retirar o ar 

do saco e amarrar com firmesa!

※Se a su

 saco ou rasgar

 de outro saco.(Ensacando em dobro)

③Vamos lavar as m

▼Informações:

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

☎：053

【website

●Materiais 

(fibras de Amianto) devem 

empresas fabricantes.

Não joguem os produtos 

de Asubesto(amianto)

▼Caso seja 

processo de britagem(cortar em pedaços pequenos) do material

no centro de processamento do lixo

será muito perigoso.

▼Pedindo para a fabricadora 

recolher, a

poderá haver a troca do

 produto ou a devolução em dinheiro.

▼Sobre o recolhimento

 Há produtos que já foram definidos

 ou que ainda estão em investigação

 se contém ou não fibras de amianto. 

Para saber quais são os produtos em 

questão e os locais de recolhimento, entrem em contato com o 

balcão de consultas do fabricante.

Saúde e

estão sendo recolhidos.

▼Sobre

.No modo de uso normal, não há o perigo de se espalharem no ar, 

e também não traz danos à saúde. Mas, se cortar ou raspar o 

produto, poderá se espalhar no ar. Por isso, coloquem os 

materiais raspados ou cortados 

firmemente com fitas adesivas ou outros.

▼Informações:

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

☎：053

Kosai-shi

Como jogar as
papéis no lixo, 

do contágio do novo coronavírus
新

あたら

しいコロナウイルスなどの

マスクやティッシュの

ara proteger a sua família e as pessoas que fazem o trabalho 

de recolher e jogar o lixo, solicitamos que sigam as seguintes 

instruções.. 

Vamos revestir a lata de lixo com 

um saco e evitar que 

Antes de jogar, vamos retirar o ar 

do saco e amarrar com firmesa!

Se a sujeira pegar

saco ou rasgar, vamos colocar dentro

de outro saco.(Ensacando em dobro)

Vamos lavar as mãos com sabonete, ap

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

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

053-577-1280 

website】Kosai-shi

ateriais de construção que contém fibras de Azubesuto 

(fibras de Amianto) devem 

empresas fabricantes.

ão joguem os produtos 

de Asubesto(amianto)

Caso seja descartado na coleta de lixo de Kosai

processo de britagem(cortar em pedaços pequenos) do material

no centro de processamento do lixo

será muito perigoso.

Pedindo para a fabricadora 

recolher, após ser recolhido pelo fabricante, 

poderá haver a troca do

produto ou a devolução em dinheiro.

Sobre o recolhimento

Há produtos que já foram definidos

ou que ainda estão em investigação

se contém ou não fibras de amianto. 

Para saber quais são os produtos em 

questão e os locais de recolhimento, entrem em contato com o 

balcão de consultas do fabricante.

Saúde e Trabalho, podem verificar a

estão sendo recolhidos.

Sobre as fibras de Asubesuto(fibra de amianto) 

.No modo de uso normal, não há o perigo de se espalharem no ar, 

e também não traz danos à saúde. Mas, se cortar ou raspar o 

produto, poderá se espalhar no ar. Por isso, coloquem os 

materiais raspados ou cortados 

firmemente com fitas adesivas ou outros.

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

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

053-577-1280 

shi Risaikuru 

 

 

Como jogar as  máscaras e lenço
no lixo, para evitar a propagação 

contágio do novo coronavírus
しいコロナウイルスなどの

マスクやティッシュの

a sua família e as pessoas que fazem o trabalho 

o lixo, solicitamos que sigam as seguintes 

a lata de lixo com 

e evitar que encha! 

Antes de jogar, vamos retirar o ar 

do saco e amarrar com firmesa! 

jeira pegar na parte de fora

, vamos colocar dentro

de outro saco.(Ensacando em dobro)

ãos com sabonete, ap

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

 FAX：053-577

shi Risaikuru 

de construção que contém fibras de Azubesuto 

(fibras de Amianto) devem pedir o 

empresas fabricantes.  

ão joguem os produtos de terra diatomácea 

de Asubesto(amianto), nos dias de coleta do lixo de Kosa

descartado na coleta de lixo de Kosai

processo de britagem(cortar em pedaços pequenos) do material

no centro de processamento do lixo

será muito perigoso. 

Pedindo para a fabricadora de produtos de terra 

ós ser recolhido pelo fabricante, 

poderá haver a troca do 

produto ou a devolução em dinheiro.

Sobre o recolhimento  

Há produtos que já foram definidos

ou que ainda estão em investigação

se contém ou não fibras de amianto. 

Para saber quais são os produtos em 

questão e os locais de recolhimento, entrem em contato com o 

balcão de consultas do fabricante.

podem verificar a

estão sendo recolhidos. 

as fibras de Asubesuto(fibra de amianto) 

.No modo de uso normal, não há o perigo de se espalharem no ar, 

e também não traz danos à saúde. Mas, se cortar ou raspar o 

produto, poderá se espalhar no ar. Por isso, coloquem os 

materiais raspados ou cortados num saco plástico e lacrem 

firmemente com fitas adesivas ou outros.

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

 FAX：053-577

 Buscar 

 

 

máscaras e lenço
evitar a propagação 

contágio do novo coronavírus
しいコロナウイルスなどの病気

びょうき

を広
ひろ

げないための

マスクやティッシュの捨
す

て方

a sua família e as pessoas que fazem o trabalho 

o lixo, solicitamos que sigam as seguintes 

a lata de lixo com  

 

Antes de jogar, vamos retirar o ar  

 

fora do 

, vamos colocar dentro 

de outro saco.(Ensacando em dobro) 

ãos com sabonete, após jogar o saco de lixo!

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

577-3253 

 Buscar 

de construção que contém fibras de Azubesuto 

pedir o recolhi mento 

de terra diatomácea que tenham

s de coleta do lixo de Kosa

descartado na coleta de lixo de Kosai

processo de britagem(cortar em pedaços pequenos) do material

no centro de processamento do lixo, o pó poderá se espalhar e 

de produtos de terra 

ós ser recolhido pelo fabricante,  

produto ou a devolução em dinheiro. 

Há produtos que já foram definidos 

ou que ainda estão em investigação 

se contém ou não fibras de amianto.  

Para saber quais são os produtos em  

questão e os locais de recolhimento, entrem em contato com o 

balcão de consultas do fabricante. Na notificação do Ministério da 

podem verificar as marcas do

as fibras de Asubesuto(fibra de amianto) 

.No modo de uso normal, não há o perigo de se espalharem no ar, 

e também não traz danos à saúde. Mas, se cortar ou raspar o 

produto, poderá se espalhar no ar. Por isso, coloquem os 

num saco plástico e lacrem 

firmemente com fitas adesivas ou outros. 

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku

577-3253【website

Tapete

máscaras e lenço s de 
evitar a propagação 

contágio do novo coronavírus
げないための 

方 

a sua família e as pessoas que fazem o trabalho 

o lixo, solicitamos que sigam as seguintes 

ós jogar o saco de lixo!

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku-ka(Kankyoo-

de construção que contém fibras de Azubesuto 

mento pelas 

que tenham fibras 

s de coleta do lixo de Kosa-shi.

descartado na coleta de lixo de Kosai-shi, na hora do 

processo de britagem(cortar em pedaços pequenos) do material

, o pó poderá se espalhar e 

de produtos de terra diatomácea 

 

questão e os locais de recolhimento, entrem em contato com o 

Na notificação do Ministério da 

dos produtos que 

as fibras de Asubesuto(fibra de amianto)  

.No modo de uso normal, não há o perigo de se espalharem no ar, 

e também não traz danos à saúde. Mas, se cortar ou raspar o 

produto, poderá se espalhar no ar. Por isso, coloquem os 

num saco plástico e lacrem 

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

Controle do Meio Ambiente) Haikibutsu Taisaku-ka(Kankyoo-

website】 

Tapete de terra diatomácea
para banheiro 

2 

s de 
evitar a propagação 

contágio do novo coronavírus  
 

a sua família e as pessoas que fazem o trabalho 

o lixo, solicitamos que sigam as seguintes 

ós jogar o saco de lixo! 

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

-ka) 

de construção que contém fibras de Azubesuto 

fibras 

i. 

shi, na hora do 

processo de britagem(cortar em pedaços pequenos) do material 

, o pó poderá se espalhar e 

diatomácea 

questão e os locais de recolhimento, entrem em contato com o 

Na notificação do Ministério da 

s que 

.No modo de uso normal, não há o perigo de se espalharem no ar, 

e também não traz danos à saúde. Mas, se cortar ou raspar o 

Setor de Medidas de Redução do lixo(Centro de 

-ka) 

 

grande terremoto do Leste do Japão

 

Já se passaram 10 anos após o grande terremoto do leste do 

Japão(11 de março de 2011), onde um grande Tsunami causou 

grandes danos. Procurem pensar em como devem reagir caso 

ocorra um forte terremoto nesse momento. 

É suposto que caso ocorra um grande terremoto, a cidade de 

Kosai sofrerá grandes danos. Por isso, todo

dia 11 de março, temos realizad

Sobre os detalhes do treinamento deste ano, vejam na pasta de 

avisos(Kairanban) do seu bairro. 

Ninguém sabe quando ocorrerá o

 terremoto. Vamos nos preparar antes

 que 

★Exemplos d

▼verificar no mapa da região

(Hazado Map)

▼verificar 

outros para levar no caso da emergência.

▼prender bem os móveis 

▼verificar e 

(primeiro local de fuga na hora da ocorrência)

▼verificar e 

refúgio para viver, nos casos de não poder continuar na casa 

por ter d

▼Informaciones:

☎：

                                                         

(Atividade promovida em colabor

Vamos lá para ter conhecimentos úteis para a hora da 

emergência.

▼quando: 

▼local:

em frente à estação de Washizu

▼conteúdo:

 de 

o fogo

 socorros

▼custo:

＊venham

＊haver

▼Informações:

Internacional de Kosai (KOKO)

 

 

terra diatomácea 
  

Já se passaram 10 anos ap
grande terremoto do Leste do Japão

Já se passaram 10 anos após o grande terremoto do leste do 

ão(11 de março de 2011), onde um grande Tsunami causou 

grandes danos. Procurem pensar em como devem reagir caso 

ocorra um forte terremoto nesse momento. 

É suposto que caso ocorra um grande terremoto, a cidade de 

Kosai sofrerá grandes danos. Por isso, todo

11 de março, temos realizad

Sobre os detalhes do treinamento deste ano, vejam na pasta de 

avisos(Kairanban) do seu bairro. 

Ninguém sabe quando ocorrerá o

terremoto. Vamos nos preparar antes

que ocorra um desastre. 

Exemplos d os

▼verificar no mapa da região

(Hazado Map)a suposição de dan

▼verificar a reserva 

outros para levar no caso da emergência.

▼prender bem os móveis 

▼verificar e confirma

(primeiro local de fuga na hora da ocorrência)

▼verificar e confirma

refúgio para viver, nos casos de não poder continuar na casa 

por ter desmoronada ou outros)

▼Informaciones:

：053-576-4538

                                                         

Aula de treinamento contra 

tividade promovida em colabor

Vamos lá para ter conhecimentos úteis para a hora da 

emergência. 

▼quando: 7 de março(dom

▼local:  na praça Himawari Hiroba 

em frente à estação de Washizu

▼conteúdo:  experimentar o túnel

 fumaça, aprender a 

o fogo, tomar medidas de primeiros

socorros e usar a maca para socorrer.

▼custo:  gratuito 

venham com uma roupa que 

haverá produtos de prevenção contra desastres de presente.

▼Informações:  Associaç

Internacional de Kosai (KOKO)

se passaram 10 anos ap
grande terremoto do Leste do Japão

東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

Já se passaram 10 anos após o grande terremoto do leste do 

ão(11 de março de 2011), onde um grande Tsunami causou 

grandes danos. Procurem pensar em como devem reagir caso 

ocorra um forte terremoto nesse momento. 

É suposto que caso ocorra um grande terremoto, a cidade de 

Kosai sofrerá grandes danos. Por isso, todo

11 de março, temos realizad

Sobre os detalhes do treinamento deste ano, vejam na pasta de 

avisos(Kairanban) do seu bairro. 

Ninguém sabe quando ocorrerá o

terremoto. Vamos nos preparar antes

ocorra um desastre.  

 preparativos

verificar no mapa da região 

a suposição de dan

a reserva e preparar os alimentos, bebidas, 

outros para levar no caso da emergência.

prender bem os móveis (mob

confirmar o local de ref

(primeiro local de fuga na hora da ocorrência)

confirmar o local de ref

refúgio para viver, nos casos de não poder continuar na casa 

esmoronada ou outros)

Informaciones: Setor de Gestão de Crises (Kikikanri

4538 FAX：053

                                                         

Aula de treinamento contra 
Calamidades

tividade promovida em colabor

防災
ぼうさい

Vamos lá para ter conhecimentos úteis para a hora da 

7 de março(dom)  

na praça Himawari Hiroba 

em frente à estação de Washizu

experimentar o túnel

fumaça, aprender a apagar 

medidas de primeiros

e usar a maca para socorrer.

 

uma roupa que 

á produtos de prevenção contra desastres de presente.

Associação de Intercâmbio

Internacional de Kosai (KOKO)

se passaram 10 anos ap
grande terremoto do Leste do Japão

大震災
だいしんさい

から10年
ねん

 

Já se passaram 10 anos após o grande terremoto do leste do 

ão(11 de março de 2011), onde um grande Tsunami causou 

grandes danos. Procurem pensar em como devem reagir caso 

ocorra um forte terremoto nesse momento.  

É suposto que caso ocorra um grande terremoto, a cidade de 

Kosai sofrerá grandes danos. Por isso, todos os anos 

11 de março, temos realizado o treinamento contra desastres

Sobre os detalhes do treinamento deste ano, vejam na pasta de 

avisos(Kairanban) do seu bairro.  

Ninguém sabe quando ocorrerá o 

terremoto. Vamos nos preparar antes 

preparativos  

 

a suposição de danos do local onde mora.

r os alimentos, bebidas, 

outros para levar no caso da emergência. 

(mobílias) 

r o local de refúgio provisório (Hinanbasho) 

(primeiro local de fuga na hora da ocorrência)

r o local de refúgio (Hinanjo) (local de 

refúgio para viver, nos casos de não poder continuar na casa 

esmoronada ou outros) 

Setor de Gestão de Crises (Kikikanri

053-576-2315 

                                                         
 

Aula de treinamento contra 
alamidades

tividade promovida em colaboração com a 

防災
ぼうさい

講座
こ う ざ

 

Vamos lá para ter conhecimentos úteis para a hora da 

  apartir das 10:00

na praça Himawari Hiroba  

em frente à estação de Washizu 

experimentar o túnel 

apagar  

medidas de primeiros 

e usar a maca para socorrer. 

uma roupa que possam se movimentar

á produtos de prevenção contra desastres de presente.

ão de Intercâmbio 

Internacional de Kosai (KOKO) ☎/FAX: 053

se passaram 10 anos ap ós o 
grande terremoto do Leste do Japão

 

Já se passaram 10 anos após o grande terremoto do leste do 

ão(11 de março de 2011), onde um grande Tsunami causou 

grandes danos. Procurem pensar em como devem reagir caso 

 

É suposto que caso ocorra um grande terremoto, a cidade de 

s os anos na noite do 

o o treinamento contra desastres

Sobre os detalhes do treinamento deste ano, vejam na pasta de 

do local onde mora. 

r os alimentos, bebidas, água e 

 

úgio provisório (Hinanbasho) 

(primeiro local de fuga na hora da ocorrência) 

úgio (Hinanjo) (local de 

refúgio para viver, nos casos de não poder continuar na casa 

Setor de Gestão de Crises (Kikikanri-ka)

 

                                                         

Aula de treinamento contra 
alamidades  

ação com a prefeitura de Kosai)

Vamos lá para ter conhecimentos úteis para a hora da 

10:00 

se movimentar 

á produtos de prevenção contra desastres de presente.

  

053-575-2008 

ós o 
grande terremoto do Leste do Japão  

Já se passaram 10 anos após o grande terremoto do leste do 

ão(11 de março de 2011), onde um grande Tsunami causou 

grandes danos. Procurem pensar em como devem reagir caso 

É suposto que caso ocorra um grande terremoto, a cidade de 

na noite do 

o o treinamento contra desastres. 

Sobre os detalhes do treinamento deste ano, vejam na pasta de 

 

água e 

úgio provisório (Hinanbasho) 

úgio (Hinanjo) (local de 

refúgio para viver, nos casos de não poder continuar na casa 

ka) 

                                                          

Aula de treinamento contra 

prefeitura de Kosai) 

 

á produtos de prevenção contra desastres de presente. 

 

 

 



 

cancelamento
moto

オ

★Chegou a época da cobrança do Imposto sobre Veículo s Leves.

O imposto sobre carros leves, é arrecadado do proprietário 

pessoa física ou jurídica 

cadastrado na data de 

Atenção! 

para outras pessoas, 

necessários para a transferência ou e

até 31 

continuamente do proprietário cadastrado

O balcão de atendiment

março

■Informações sobre os t

leves

Tipos de veículos

Motonetas até 125 cc

veículos especiais de 

pequeno porte

carros

Veículos leves de 2 

rodas(motoneta com 

mais de 125 cc até 

250cc.)

 

Veículos de 2 rodas de 

pequeno porte (motos 

c/ mais de 250 cc).

Veículos de 3 rodas

Veículos leves de 4 

rodas (Keijidoosha) 

 
                             
 

Feriados da Prefeitura

Sábados e 

 

Feriado de Março

・20 de março (sab):

Dia do Equinócio de Primavera

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferência de nome ou 
cancelamento
moto , motoneta e carros leves

オ－トバイ・軽自動車

Chegou a época da cobrança do Imposto sobre Veículo s Leves.

O imposto sobre carros leves, é arrecadado do proprietário 

pessoa física ou jurídica 

cadastrado na data de 

Atenção! Caso o veículo esteja inutilizado ou transferido 

para outras pessoas, 

necessários para a transferência ou e

até 31 de março , caso contrário, o imposto será cobrado 

continuamente do proprietário cadastrado

O balcão de atendiment

março, aconselhamos a fazer os trâmites co

Informações sobre os t

leves  

Tipos de veículos  

Motonetas até 125 cc

veículos especiais de 

pequeno porte e mini 

carros 

Veículos leves de 2 

rodas(motoneta com 

mais de 125 cc até 

250cc.) 

Veículos de 2 rodas de 

pequeno porte (motos 

c/ mais de 250 cc). 

Veículos de 3 rodas

Veículos leves de 4 

rodas (Keijidoosha) 

                           

Feriados da Prefeitura

Sábados e domingos e feriados

Feriado de Março: 

20 de março (sab):

Dia do Equinócio de Primavera

 
Transferência de nome ou 

cancelamento  do
, motoneta e carros leves

軽自動車
けいじどうしゃ

などの

Chegou a época da cobrança do Imposto sobre Veículo s Leves.

O imposto sobre carros leves, é arrecadado do proprietário 

pessoa física ou jurídica da moto, motoneta ou carro leve 

cadastrado na data de 1º de abril de cada ano. 

aso o veículo esteja inutilizado ou transferido 

para outras pessoas, não esqueça de fazer os trâmites 

necessários para a transferência ou e

de março , caso contrário, o imposto será cobrado 

continuamente do proprietário cadastrado

O balcão de atendimentos estará congestionado no mês de 

, aconselhamos a fazer os trâmites co

Informações sobre os t râmites necessários para veículos 

Motonetas até 125 cc, 

veículos especiais de 

mini 

Setor de Impostos, na Prefeitura

(Zeimu

☎ 053

Veículos leves de 2 

rodas(motoneta com 

mais de 125 cc até 

Veículos de 2 rodas de 

pequeno porte (motos 

 

Chuubu Un yu kyoku 

Shizuoka Un yu 

Shikyoku 

(Posto de Registro 

de Licenciamento 

de Veículos de

 Hamamatsu

(Hamamatsu 

Kensa Tooroku Jimusho)

☎050-

Veículos de 3 rodas 

Veículos leves de 4 

rodas (Keijidoosha)  

Associação de Inspeção de Veículos 

Leves (Kei

Hamamamtsu Shishoo)

☎ 050

                           

Feriados da Prefeitura
3月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

domingos e feriados 

 

20 de março (sab):    

Dia do Equinócio de Primavera 

 
Transferência de nome ou 

do  cadastro da 
, motoneta e carros leves

などの名義
め い ぎ

変更
へんこう

、

Chegou a época da cobrança do Imposto sobre Veículo s Leves.

O imposto sobre carros leves, é arrecadado do proprietário 

da moto, motoneta ou carro leve 

de abril de cada ano. 

aso o veículo esteja inutilizado ou transferido 

não esqueça de fazer os trâmites 

necessários para a transferência ou e xclusão do cadastro 

de março , caso contrário, o imposto será cobrado 

continuamente do proprietário cadastrado . 

os estará congestionado no mês de 

, aconselhamos a fazer os trâmites com antecedência.

râmites necessários para veículos 

Informações

Setor de Impostos, na Prefeitura

(Zeimu-ka,Shiyakusho)

053-576-4536 

Chuubu Un yu kyoku 

Shizuoka Un yu  

Shikyoku  

Posto de Registro 

de Licenciamento  

de Veículos de 

Hamamatsu) 

(Hamamatsu Jidoosha 

Kensa Tooroku Jimusho)

-5540-2052 

Associação de Inspeção de Veículos 

Leves (Kei Jidoosha Kensa Kyookai 

Hamamamtsu Shishoo)

050-3816-1777 

                           

Feriados da Prefeitura  em Março
役所
やくしょ

のお休
やす

み 

 

 

Transferência de nome ou 
cadastro da 

, motoneta e carros leves
、廃車

はいしゃ

手続き
て つ づ   

 

Chegou a época da cobrança do Imposto sobre Veículo s Leves.

O imposto sobre carros leves, é arrecadado do proprietário 

da moto, motoneta ou carro leve 

de abril de cada ano.  

aso o veículo esteja inutilizado ou transferido 

não esqueça de fazer os trâmites 

xclusão do cadastro 

de março , caso contrário, o imposto será cobrado 

 

os estará congestionado no mês de 

m antecedência.

râmites necessários para veículos 

Informações  

Setor de Impostos, na Prefeitura 

ka,Shiyakusho) 

Chuubu Un yu kyoku  

Posto de Registro  

 

Jidoosha  

Kensa Tooroku Jimusho)  

 

Associação de Inspeção de Veículos 

idoosha Kensa Kyookai 

Hamamamtsu Shishoo)  

 

                           

em Março  

3 

cadastro da 
, motoneta e carros leves  

 

Chegou a época da cobrança do Imposto sobre Veículo s Leves.  

O imposto sobre carros leves, é arrecadado do proprietário 

xclusão do cadastro 

de março , caso contrário, o imposto será cobrado 

os estará congestionado no mês de 

m antecedência. 

râmites necessários para veículos 

 

Associação de Inspeção de Veículos 

idoosha Kensa Kyookai 

                             

 

Atenderemos às consultas 

Impostos de Residência Municipal, sobre Bens Imóveis e 

Planejamento Urbano, 

Nacional de Saúde (Kokumin Kenkoo Hoken) e outros.

▼quando :  

▼local :

Setor de Imposto (Zeimu

▼Outros:

consultas sobre impostos de 

automóveis comuns

▼Informações :

 ・Setor de Imposto (Zeimu

 ☎

                                                         

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento:
❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼

 

☎

                                                         

 

 

【Total geral de habitantes

Homens

【Habitantes estrangeiros

Homens

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

 

Consultas de Pagamento de
Impostos no Feriado 

Atenderemos às consultas 

Impostos de Residência Municipal, sobre Bens Imóveis e 

Planejamento Urbano, 

Nacional de Saúde (Kokumin Kenkoo Hoken) e outros.

quando :  28 de

(com

local :  1º andar da Prefeitura

Setor de Imposto (Zeimu

Outros:  Nesse dia 

consultas sobre impostos de 

automóveis comuns

Informações :  

Setor de Imposto (Zeimu

☎ 053-576-4536  FAX 053

                                                         

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento:
Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

 e Aposentadoria

☎ 053-576-4585

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,259 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,970 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Consultas de Pagamento de
Impostos no Feriado 

休 日
きゅうじつ

・夜間
や か ん

Atenderemos às consultas 

Impostos de Residência Municipal, sobre Bens Imóveis e 

Planejamento Urbano, sobre Veículos e Leves, taxa de Seguro 

Nacional de Saúde (Kokumin Kenkoo Hoken) e outros.

de março (dom)  9:00 às 12:00

com atendimento em português

andar da Prefeitura 

Setor de Imposto (Zeimu-ka) 

Nesse dia não haverá

consultas sobre impostos de  

automóveis comuns (placa branca)

 

Setor de Imposto (Zeimu-ka)

4536  FAX 053

                                                         

Pagamento dos Impostos
3月

がつ

の

Prazo de pagamento: 31 de
Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Informações :  Setor de Seguro de Saúde

e Aposentadoria (Hoken Nenkin

4585  FAX. 053

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de  31 

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2021

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
28,784 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,518 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,865 

468 

363 

254 

208 

   330 

 
Consultas de Pagamento de

Impostos no Feriado 
夜間
や か ん

納税
のうぜい

相談
そうだん

 

 

Atenderemos às consultas e pagamentos em dinheiro dos 

Impostos de Residência Municipal, sobre Bens Imóveis e 

sobre Veículos e Leves, taxa de Seguro 

Nacional de Saúde (Kokumin Kenkoo Hoken) e outros.

(dom)  9:00 às 12:00

atendimento em português

 

 

ão haverá   

 

(placa branca) 

ka) 

4536  FAX 053-576-1896 

                                                         

Pagamento dos Impostos
の納税

のうぜい

 

de março de 2021
Taxa do Seguro Nacional de Saúde (9ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde

(Hoken Nenkin-ka)  

3-576-4880 

                                                         

População de Kosai
31 de janeiro
2021年

ねん

1月
がつ

31日
にち

 

Total 
59,043 

 

Total 
3,488 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

53.47

13.42

10.41

Consultas de Pagamento de
Impostos no Feriado  

 

e pagamentos em dinheiro dos 

Impostos de Residência Municipal, sobre Bens Imóveis e 

sobre Veículos e Leves, taxa de Seguro 

Nacional de Saúde (Kokumin Kenkoo Hoken) e outros. 

(dom)  9:00 às 12:00 

atendimento em português) 

 

                                                         

Pagamento dos Impostos  em Março

março de 2021  
(9ª parcela)  

Setor de Seguro de Saúde 

 

                                                         

População de Kosai  
janeiro  de 2021

日
にち

現在
げんざい

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

53.47％ 

13.42％ 

10.41％ 

7.28％ 

5.96％ 

- 

Consultas de Pagamento de  

e pagamentos em dinheiro dos 

sobre Veículos e Leves, taxa de Seguro 

                                                          

em Março  

                                                           

de 2021) 

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
しょうがっこう

生活
せいかつ

を体験
たいけん

してみよう！ 

Vamos aprender a língua japonesa e como é a escola japonesa 

em família, antes de entrar na escola.  

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 

▼custo : ¥ 300 por aula 

▼trazer:  material para anotações 

Curso do língua japonesa e sobre a vida escolar 

 

 

 

 

 

 

Dia de semana mês dia horário 

quarta 
3 

3 13:30～16:30 

domingo 21 10:00～13:00 

quarta 
4 

7 13:30～16:30 

domingo 18 10:00～13:00 

 

dia da semana mês dia horário 

quarta 
3 

3,10,17 15:30～17:30 

sexta 5, 12, 19 18:00～19:30 

quarta 
4 

14,21,28 15:30～17:30 

sexta 9,16,23 18:00～19:30 

 

 

dia da 
semana 

mês dia horário 

domingo 
3 7, 14, 21 

10:00～12:00 
4 4,11,18,25 

mês dia horário 

3 

2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 18:00～19:30 

22 e 23 de março:conhecer 

a escola primária. 
9:00～12:00 

 

Plantão do mês de Março 9:00 ～17:00  3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) 
Haruna Iin (Clínico geral/ angiologia) ☎ 053-578-1092 

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

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

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

20 (sab) 
Minato Kurinikku (Clínico geral/ angiologia) ☎ 053-595-0780 

Kimoto Shoonika (Pediatria) ☎ 053-576-1938 

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

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

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

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. 

 



 

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: 

Hama

E-mail: info

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

Consultas do dia

▼quando

espanhol:

              

＜Consulta gratuita Jurídica e consultas do cotidiano )

(Fazer a reserva até 3 dias antes)

Consulta com 

(Vejam as datas na website da Hice)

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 : 11 de março 17

 

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 

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 e consultas do cotidiano )

(Fazer a reserva até 3 dias antes)

Consulta com Advogados 

(Vejam as datas na website da Hice)

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

: 11 de março 17

Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Shitsu )〔Iwata

exame de sangue para 

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas.  

tem intérprete em português 
Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

(Seibu Kenko Fukushi Center)☎ 

※Por ser com hora 

O custo do exame e consulta é gratuito.

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

matsu 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)

Advogados e Despachan

(Vejam as datas na website da Hice)

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)

: 11 de março 17:30～19:30 

Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

Nishi - kan  

Iwata-shi Mitsuke 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

 0538-37-2253

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

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 

Consulta gratuita Jurídica e consultas do cotidiano )

(Fazer a reserva até 3 dias antes) 

Despachantes  

(Vejam as datas na website da Hice) 

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〕 

pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  ※não 

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito. 

  
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 

 

Consulta gratuita Jurídica 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 

 

pessoas preocupadas com a 

não 

 

marcada, favor telefonar 

▼requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

▼data e horári

※6 

▼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

 de abril (3ª) é

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 

é fechado 

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 novembro 
de 2020 

18/mar (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 dezembro  
de 2020  22/abr (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em julho de 
2020 

02/mar(3ª) 9:15～11:30 
※Recepção: 
9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em agosto de 
2020 

13/abr(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em abril de 
2020 

16/mar(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 maio de 
2020 

7/abr(4ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em agosto de 
2019 

03/mar(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 setembro 
de 2019 

14/abr(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

 

nascidos em 8 à 28  

de fevereiro de 2019 

 

01/mar(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 1 de 24 à 
de março de 2019 

26/abril(2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em dezembro 

de 2017 
17/mar (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 janeiro de 

2018 
28/abr(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. 

11/mar(5ª) 
27/abr(3ª) 

※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 dias com ＊, tem intérprete em português e espanhol). 
   Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura. 

☆ Nos di as 3,17 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 

 

 


