
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Começa a vacinação da dose preventiva do 

Daremos in

coronavírus para os idosos, a

os cupons 

Somente por agendamento. Favor agendar e tomar a

▼população alvo:

▼como agendar:

agendamento

②ligar no centro de chamadas(Call center)

☎053

sobre o modo de agendamento da 

enviado ou na website da prefeitura

(fazer a leitura do code à direita).
▼informações sobre a vacina 
contra o novo coronavírus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuntos 

principais

(informações) 
Medidas para 
a vacina e 
outros 

                                       

Informativo da Prefeitura de 

▶ Publicação
▶ Edição

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

▶ Balcão de consultas para estrangeiros
☎ 053
Atendimento no balc
●Português  
●Espanhol

                            

Foi definido o novo logotipo em comemoração 

市制
し せ い

Começa a vacinação da dose preventiva do 
novo coronavírus para os idosos

新型
しんがた

コロナワクチン

Daremos início à aplicação da vacina preventiva do novo 

coronavírus para os idosos, a

os cupons da vacina

Somente por agendamento. Favor agendar e tomar a

opulação alvo:  

como agendar:  ①

agendamento no URL: 

ligar no centro de chamadas(Call center)

053-576-1697(nos dias úteis 9:00 às 17:00)

sobre o modo de agendamento da 

enviado ou na website da prefeitura

(fazer a leitura do code à direita).
informações sobre a vacina 

contra o novo coronavírus

Assuntos 

principais  

(informações)  

Contato para 

informações

Medidas para 
a vacina e 

 

Call Center
Ministério da 
Saúde,
Bem
para informaç
sobre o
corona

                                       

Informativo da Prefeitura de 

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

(Shimin-
Fax 053-

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

cão de consultas para estrangeiros
053-576-2211 

Atendimento no balc
●Português  9:00 às 16:30 (segunda à sexta)

Espanhol   9:00 às 

                            

oi definido o novo logotipo em comemoração 
(Em 2022, a cidade de Kosai completa 50 anos 

市制施行
し こ う

50
５０

周年
しゅうねん

記念
き ね ん

 

Começa a vacinação da dose preventiva do 
novo coronavírus para os idosos

コロナワクチン

ício à aplicação da vacina preventiva do novo 

coronavírus para os idosos, apartir de 8 de maio(s

a vacina apartir do dia 12 de abril(2

Somente por agendamento. Favor agendar e tomar a

 nascidos antes de 1

①a própria pessoa

no URL: http://jump.mrso.jp/222216/

ligar no centro de chamadas(Call center)

1697(nos dias úteis 9:00 às 17:00)

sobre o modo de agendamento da 

enviado ou na website da prefeitura

(fazer a leitura do code à direita). 
informações sobre a vacina  

contra o novo coronavírus 

Contato para 

informações  

Call Center do 
Ministério da 
Saúde,Trabalho e 
Bem-estar 
para informações 
sobre o novo 
coronavirus  

                                       

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

-ka) ☎  053-576
-576-4880 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
cão de consultas para estrangeiros

 (9:00 às 16:30
Atendimento no balc ão: 

9:00 às 16:30 (segunda à sexta)
9:00 às 15:30 (segunda à sexta)

                            

oi definido o novo logotipo em comemoração 
(Em 2022, a cidade de Kosai completa 50 anos 

記念
き ね ん

ロゴマーク
ろ ご ま ー く

  

Começa a vacinação da dose preventiva do 
novo coronavírus para os idosos

コロナワクチン高齢者
こうれいしゃ

接種
せっしゅ

開始
か い し

ício à aplicação da vacina preventiva do novo 

partir de 8 de maio(s

apartir do dia 12 de abril(2

Somente por agendamento. Favor agendar e tomar a

nascidos antes de 1ºde abril de 1957

essoa agenda pelo sistema de 

http://jump.mrso.jp/222216/

ligar no centro de chamadas(Call center) e agendar

1697(nos dias úteis 9:00 às 17:00)

sobre o modo de agendamento da vacina, vejam no aviso 

enviado ou na website da prefeitura 

 

� 

0120-761-770

                                        Continua à direita

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

576-1213  

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 
cão de consultas para estrangeiros  

9:00 às 16:30 ) 

9:00 às 16:30 (segunda à sexta)
:30 (segunda à sexta)

                            

oi definido o novo logotipo em comemoração 
(Em 2022, a cidade de Kosai completa 50 anos 

ロゴマーク
ろ ご ま ー く

が決定
けってい

しました！（

Começa a vacinação da dose preventiva do 
novo coronavírus para os idosos  

開始
か い し

 

ício à aplicação da vacina preventiva do novo 

partir de 8 de maio(sab). Enviamos

apartir do dia 12 de abril(2ª). Vacinação 

Somente por agendamento. Favor agendar e tomar a sua dose.

de abril de 1957 

agenda pelo sistema de 

http://jump.mrso.jp/222216/ 

e agendar 

1697(nos dias úteis 9:00 às 17:00) ※detalhes 

vacina, vejam no aviso 

Horário de 

atendimento

770 

9:00 às 21:00
Todos os dias
(inclusive aos 
sábados, 
domingos e 
feriados）

Continua à direita

Informativo da Prefeitura de  

 

   

9:00 às 16:30 (segunda à sexta)  
:30 (segunda à sexta)  

1 

                             

oi definido o novo logotipo em comemoração aos
(Em 2022, a cidade de Kosai completa 50 anos 

しました！（湖西市
こ さ い し

Começa a vacinação da dose preventiva do 

ab). Enviamos 

Vacinação 

sua dose. 

agenda pelo sistema de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

▼Informaç

vacina 

(Kenkoo 

Wakuchin Sesshu Taisaku Tiimu)

☎

 FAX: 

 

000000

a Vacina

Pfizer

Sobre os 

efeitos 

colaterais da 

vacina

Sobre os 

locais, fichas, 

agendamento 

da vacina. 
Horário de 

atendimento  

21:00 
Todos os dias 

inclusive aos 
ábados, 

domingos e 
） 

Continua à direita 

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

 

aos 50 anos de 
(Em 2022, a cidade de Kosai completa 50 anos de funda

湖西市
こ さ い し

は2022
２０２２

年
ねん

で

Informaç ões:  Setor de Saúde

vacina preventiva 

(Kenkoo Zooshin

Wakuchin Sesshu Taisaku Tiimu)

☎ 053-576-4918

FAX: 053-576-1115

000000Sobre 

a Vacina 

Pfizer 

Telefone 

especialmente 

para 

informações 

sobre a vacina 

contra o 

coronavirus 

da 

Sobre os 

efeitos 

colaterais da 

vacina 

Balc

governo de 

Shizuoka de 

consultas 

sobre os 

efeitos 

colaterais da 

vacina contra 

o novo 

coronavírus

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/vaccine_tagengo.html

Sobre os 

locais, fichas, 

agendamento 

da vacina.  

Call 

Prefeitura de 

Kosai

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

50 anos de fundação
de fundação

市制
し せ い

施行
し こ う

50
５０

周年
しゅうねん

Setor de Saúde

 contra o novo 

Zooshin-ka, Shingata Coronavirus 

Wakuchin Sesshu Taisaku Tiimu)

4918   

1115 

Telefone 

especialmente 

para 

informações 

sobre a vacina 

contra o 

coronavirus 

da Pfizer 

0120

alcão do 

governo de 

Shizuoka de 

consultas 

sobre os 

efeitos 

colaterais da 

vacina contra 

o novo 

coronavírus 

050

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/vaccine_tagengo.html

all Center da 

Prefeitura de 

Kosai 053

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

fundação da cidade!
ção) 

周年
しゅうねん

を迎えます
む か え ま す

Setor de Saúde, Divisão de 

o novo coronavírus.

ingata Coronavirus 

Wakuchin Sesshu Taisaku Tiimu) 

0120-146-744 

050-5445-2369

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/vaccine_tagengo.html 

053-576-1697 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

da cidade! 

迎えます
む か え ま す

） 

, Divisão de medidas para a

írus. 

ingata Coronavirus  

 

 

9:00 às 20:00

Nos dias úteis e aos 

sábados 

2369 

9:00 às 17:00

Todos os dias

sábados, domingos e 

feriados） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 

 

9:00 às 17:00

Nos dias úteis

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus. 

para a 

:00 às 20:00 

Nos dias úteis e aos 

17:00 

Todos os dias（inclusive aos 

ábados, domingos e 

 

17:00 

Nos dias úteis 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 
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Abertas as inscrições para as Moradias Municipais  
市営
し え い

住宅
じゅうたく

入居者
にゅうきょしゃ

募集
ぼしゅう

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
População Alvo ： 
item ②…para pessoas sozinhas maiores de 60 anos de idade.   
itens ③⑤⑥⑦⑪⑫⑭⑮…possível para pessoas sozinhas (para pessoas sozinhas maiores de 60 anos 
 ou com alguma deficiencia, mas que tenham condições de se cuidarem sozinhos.) 
itens⑧⑨⑩…famílias com mais de 3 pessoas, ou então, o casal com a idade inferior à 40 anos 

 (incluindo os noivos). 

▼Requisitos para a inscrição:  〇Pessoas que moram ou trabalham na cidade 
〇Atualmente mora ou pretende morar junto com alguém(com previsão de casamento) 
〇A renda mensal familiar deve ser menor de ¥158,000, para poder entrar na moradia pública. Para famílias com filhos com idade de 

antes da entrada do chuugakkoo, o limite da renda mensal familiar será menos de ¥214,000. 
▼Período de inscrição: ①～③Se não houverem candidatos no período de 9(seg) à 23 (sex) de abril, 
será transferida para inscrição especial apartir de 26 de abril (2ª). 

Itens ④～⑮ estamos recebendo Inscrições(por ordem de chegada) ※Não tem sorteio. 
▼Atenção! Os moradores devem trazer e instalar os aparelhos citados abaixo. 
〇Exaustor…③④⑤⑥⑦⑭⑮  〇Banheira…①③⑤⑦⑪⑫⑬⑭⑮ 〇Aquecedor de água da banheira…③⑤⑦⑪⑫⑭⑮  
〇Aquecedor de água da cozinha…①⑬ 
〇O valor mensal do aluguel varia conforme a renda . O valor da luva será o correspondente ao valor de 3 meses do valor do aluguel. 
〇Dependendo da moradia, será necessário pagar a taxa de condomínio e outros à parte. 
〇As moradias dos itens ①～③, tem como previsão de entrada em meados do mês de maio. 
〇Inscrições:  Setor de Construções e Moradias(Kenchiku-Juutaku-ka)  � 053-576-4549 FAX 053-576-1897 

Nº Nome das moradias Ano de construção Tamanho Vagas Aluguel (mensal) Banheira Endereço 
①   Sumiyoshi Higashi 

Juutaku bloco C  
1997 (H9) 3DK 1 vaga ・ 

1ºandar 
¥ 21,900～¥ 32,600  Não tem Arai 3033-9 

②   Sumiyoshi Higashi 
Kooreisha Juutaku 

1998(H10) 1DK 2 vagas・ 
1ºandar 

¥8,900～¥13,300  Tem  Arai 3033-9 

③  Matsuyama Juutaku 
Bloco C 

1973(S48) 3DK 1 vaga ・ 
2ºandar 

¥8,300～¥12,400 Não tem Hamana 1674 

④  Sakaemachi Juutaku  
Bloco B 

1986(S61) 3DK 1 vaga ・ 
1ºandar 
1 vaga ・ 
2ºandar 

¥21,300～¥31,700  Tem Washizu 3434 

⑤  Kawashiri Juutaku  1989(H1) 3DK 2 vagas ・ 
2ºandar 

¥18,400～¥27,400  Não tem Kibi 2850-3 

⑥  Kawashiri Juutaku  1989(H1) 3DK 1 vaga ・ 
2ºandar 

¥18,800～¥27,900  Tem Kibi 2850-3 

⑦  Kawashiri 
Juutaku 

1989(H1) 3DK 1 vaga ・ 
3ºandar 

¥18,200～¥27,100  Não tem Kibi 2850-3 

⑧  Gota Juutaku  
Bloco A 

1996(H8) 3LDK 1 vaga ・ 
1ºandar 
1 vaga ・ 
2ºandar 

¥25,100～¥37,400 Tem Kibi 3534 

⑨  Gota Juutaku 
Bloco A 

1996(H8) 3LDK 2 vaga ・ 
3ºandar 

¥24,900～¥37,100 Tem Kibi 3534 

⑩  Gota Juutaku  
Bloco B 

1996(H8) 3LDK 1 vaga ・ 
4ºandar 

¥23,800～¥35,500  Tem Kib 3534 

⑪  Sumiyoshi Higashi 
Juutaku 
Bloco A 

1987(S62) 3DK 1 vaga ・ 
1ºandar 
2 vaga ・ 
2ºandar 

¥17,900～¥26,700  Não tem Arai 3033-5 

⑫  Sumiyoshi Higashi 
Juutaku  
Bloco B 

1988(S63) 3DK 3 vaga ・ 
2ºandar 

¥18,200～¥27,100  Não tem  Arai 3033-5 

⑬  Sumiyoshi Higashi 
Juutaku  
Bloco C 

1997(H9) 3DK 1 vaga ・ 
1ºandar 

¥21,900～¥32,600  Não tem Arai 3033-9 

⑭  Matsuyama Juutaku  
Bloco A 

1971(S46) 3DK 1 vaga ・ 
2ºandar 

¥7,300～¥10,900  Não tem Hamana 1675 

⑮  Matsuyama Juutaku  
Bloco C 

1973(S48) 3DK 1 vaga ・ 
2ºandar 

¥8,300～¥12,400  Não tem Hamana 1674 

 

 



 

Trâmites de Redução 

 

As pessoas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

intelectuais, 

receber a redução dos impostos sobre veículos leves. 

Porém, 

que não poderão receber esta redução (será feita uma avaliação)

Em meados de abril, enviamos o 

redução do imposto, para os

 Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

▼quantidade de veículos para a redução:

pessoa enquadrada no caso. 

redução no imposto do carro comum ou cupons para usar no Taxi, 

não poderão

▼prazo do requerimento:

Até 31 de maio (2

▼documentos necessários

caderneta de deficiente carteira de 

habilitação,carteira de motorista, 

my number card, certificado de 

vistoria do veículo (Shakensho), etc.

▼Informações : 

☎ 053

                                                          

Para os que p

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

pago por débito 

enviado no 

(A confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

dias.) 

  As pessoas que vão fazer

começo de junho e precisam do comprovante de pagamento

favor utilizar o comp

2020 (

Impostos(Zeimu

※O comprovante do 

junho de 20

▼Informações :

 (Zeimu

☎： 

FAX：053

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos Deficientes
Trâmites de Redução 

Sobre
障 害
しょうがい

のある

As pessoas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

intelectuais, se encaixarem nas condições abaixo, poderão 

receber a redução dos impostos sobre veículos leves. 

Porém, dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução (será feita uma avaliação)

Em meados de abril, enviamos o 

redução do imposto, para os

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

quantidade de veículos para a redução:

pessoa enquadrada no caso. 

ução no imposto do carro comum ou cupons para usar no Taxi, 

poderão receber a redução para 

prazo do requerimento:

Até 31 de maio (2

documentos necessários

caderneta de deficiente carteira de 

habilitação,carteira de motorista, 

my number card, certificado de 

vistoria do veículo (Shakensho), etc.

Informações : Setor de Impostos(Zeimu

053-576-4536  FAX 053

                                                          

Para os que p
sobre Carros Leves 

por Débito Automático
軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

pago por débito automático do ano fiscal de 20

enviado no início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

 

As pessoas que vão fazer

começo de junho e precisam do comprovante de pagamento

favor utilizar o comp

(R2) ou entrar em contato com o Setor de 

Impostos(Zeimu-ka). 

O comprovante do 

junho de 2022. 

Informações :  Setor de Impostos

(Zeimu-ka)  

 053-576-4536

053-576-1896 

 
Aos Deficientes

Trâmites de Redução 
Sobre  Veículos Leves

のある皆さん
み な      

へ  軽自動
け い じ ど う

As pessoas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

se encaixarem nas condições abaixo, poderão 

receber a redução dos impostos sobre veículos leves. 

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução (será feita uma avaliação)

Em meados de abril, enviamos o 

redução do imposto, para os que receberam a redução em 2020

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

quantidade de veículos para a redução:

pessoa enquadrada no caso. ※As pessoas que re

ução no imposto do carro comum ou cupons para usar no Taxi, 

receber a redução para 

prazo do requerimento:     

Até 31 de maio (2ª) 

documentos necessários  :  

caderneta de deficiente carteira de 

habilitação,carteira de motorista, 

my number card, certificado de 

vistoria do veículo (Shakensho), etc.

Setor de Impostos(Zeimu

4536  FAX 053-576

                                                          

Para os que p agam o Imposto
sobre Carros Leves 

por Débito Automático
車税
しゃぜい

を口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

automático do ano fiscal de 20

início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

As pessoas que vão fazer a vistoria(Shaken) do carro até o 

começo de junho e precisam do comprovante de pagamento

favor utilizar o comprovante de pagamento do imposto do ano 

) ou entrar em contato com o Setor de 

ka).  

O comprovante do pagamento do imposto 

Setor de Impostos

4536  

 
 

 
Aos Deficientes

Trâmites de Redução do
Veículos Leves

軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

の減免
げんめん

As pessoas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

se encaixarem nas condições abaixo, poderão 

receber a redução dos impostos sobre veículos leves. 

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução (será feita uma avaliação)

Em meados de abril, enviamos o formulário de inscrição para 

que receberam a redução em 2020

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

quantidade de veículos para a redução:  1 veículo por cada 

As pessoas que re

ução no imposto do carro comum ou cupons para usar no Taxi, 

receber a redução para veículos leves.

caderneta de deficiente carteira de  

habilitação,carteira de motorista,  

my number card, certificado de  

vistoria do veículo (Shakensho), etc. 

Setor de Impostos(Zeimu-ka) 

576-1896 

                                                          

agam o Imposto
sobre Carros Leves 

por Débito Automático
振替
ふりかえ

している皆
みな

さんへ

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

automático do ano fiscal de 20

início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

a vistoria(Shaken) do carro até o 

começo de junho e precisam do comprovante de pagamento

pagamento do imposto do ano 

) ou entrar em contato com o Setor de 

pagamento do imposto vale até 15 de 

Setor de Impostos 

 

Aos Deficientes  
do  Imposto 

Veículos Leves  
減免
げんめん

手続
て つ づ

き 

As pessoas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

se encaixarem nas condições abaixo, poderão 

receber a redução dos impostos sobre veículos leves.  

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução (será feita uma avaliação)

formulário de inscrição para 

que receberam a redução em 2020

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos.

1 veículo por cada 

As pessoas que receberam a 

ução no imposto do carro comum ou cupons para usar no Taxi, 

veículos leves. 

  

                                                          

agam o Imposto
sobre Carros Leves  

por Débito Automático  

さんへ 

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

automático do ano fiscal de 2021 (R3), será 

início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

a vistoria(Shaken) do carro até o 

começo de junho e precisam do comprovante de pagamento

pagamento do imposto do ano 

) ou entrar em contato com o Setor de 

vale até 15 de 

3 

Imposto  

As pessoas que possuem deficiências físicas, mentais ou 

se encaixarem nas condições abaixo, poderão 

dependendo do grau de deficiência, haverão casos em 

que não poderão receber esta redução (será feita uma avaliação). 

formulário de inscrição para 

que receberam a redução em 2020. 

Maiores detalhes, entrar em contato com o Setor de Impostos. 

1 veículo por cada 

a 

ução no imposto do carro comum ou cupons para usar no Taxi, 

                                                           

agam o Imposto  

O comprovante do pagamento do imposto sobre carros leves, 

), será 

início de junho, após a confirmação do pagamento. 

confirmação do pagamento pela conta bancária, leva alguns 

a vistoria(Shaken) do carro até o 

começo de junho e precisam do comprovante de pagamento, 

pagamento do imposto do ano 

 

Pagamento do Imposto

■Imposto sobre bens imóveis e 

planejamento urbano

(1

■Imposto sobre veículos leves

(parcela única) 

▼

�

■Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

▼

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

☎

                                                         

 

 

❏Feriado de Maio

 

3 (

  4 (

5(qua

                                                         

 

 

【Total geral de habitantes

Homens

【Habitantes estrangeiros

Homens

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

 

Pagamento do Imposto

Prazo de vencimento

Imposto sobre bens imóveis e 

planejamento urbano

(1ª parcela) 

Imposto sobre veículos leves

(parcela única) 

▼Informações

� 053-576-4536  

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

▼Informações

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

☎ 053-458-7138   

                                                         

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriado de Maio

(seg) Dia da Constituição    

(ter) Dia do Verde

qua) Dia da Criança

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,205 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,972 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Pagamento do Imposto

Maio  (

Prazo de vencimento

Imposto sobre bens imóveis e 

planejamento urbano    

Imposto sobre veículos leves

(parcela única)  

Informações  : Setor de Impostos (Zeimu

4536   FAX. 053

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

Informações  : Escritório de Finanças de Hamamatsu 

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

7138   FAX 053

                                                         

Feriados da Prefeitura
5月

がつ

の市
し

役所
や く し ょ

Fechados aos Sábados e

Feriado de Maio  :  

) Dia da Constituição    

a do Verde 

) Dia da Criança 

                                                         

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 
28,733 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,513 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,869 

467 

366 

246 

210 

   327 

Pagamento do Imposto  no mês de 

(5月
がつ

の納税
のうぜい

) 
 

Prazo de vencimento: 31 de maio de 2021
 

Imposto sobre bens imóveis e  

Imposto sobre veículos leves   

Setor de Impostos (Zeimu

053-576-1896 

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)

Escritório de Finanças de Hamamatsu 

(Hamamatsu Zaimu Jimusho)  

FAX 053-458-7162 

                                                         

Feriados da Prefeitura  em Maio
役所
や く し ょ

のお休み
 や す  

 

Fechados aos Sábados e Domingos e feriados.

) Dia da Constituição     

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31 de março

2021年
ね ん

3月
が つ

31日
に ち

 

Total 
58,938 

 

Total 
3485 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

53.63

13.40

10.50

no mês de 

 

31 de maio de 2021  

Setor de Impostos (Zeimu-ka)  

1896  

Imposto sobre veículos comuns (parcela única)  

Escritório de Finanças de Hamamatsu 

 

 

                                                         

em Maio
 

Domingos e feriados.

                                                         

População de Kosai  
março  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  

53.63％ 

13.40％ 

10.50％ 

7.06％ 

6.03％ 

- 

no mês de 

 

Escritório de Finanças de Hamamatsu  

                                                           

em Maio  

Domingos e feriados. 

                                                          

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 1ºandar   

▼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. Reserva 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) 

 

 

 

 

 

                              

Vamos aprender sobre o Brasil! 

 Aula de Português e Conhecer a Cultura! 

ブラジルを学
まな

ぼう！ポルトガル語
ご

講座
こ う ざ

＆文化
ぶ ん か

体験
たいけん

 

①6 de junho (dom)10:00  

Sobre as diferenças entre o Brasil e Japão  

②20 de junho(dom)10:00 Sobre a Festa Junina 

③27 de junho(dom)10:00 Comida típica  

④10 de julho(sab)19:00 Concerto de Bossa Nova 

▼local：①～③Salão Omote Washizu Tamokuteki Hall 

④Hamanako Rengakan 

▼limite de pessoas：20 pessoas cada dia 

▼custo:¥2,000（as 4 vezes）¥800 cada vez 

▼Informações e reservas:：Associação de 

 Intercâmbio Internacional de Kosai (KOKO) 

☎/FAX: 053-575-2008  

Dia de semana mês dia horário 

domingo 5 16 10:00～13:00 

quarta 
6 

2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 

 

Suiyo obi 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, 2º andar 

(atrás da estação de Washizu)   

▼custo : ¥300/aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 
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 

Plantão do mês de Maio 9:00 ～17:00  5月
がつ

の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 

Dia Hospitais e Clínicas Telefones 

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

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

4 (ter) Kimoto Shoonika (Pediatria)  ☎ 053-576-1938 

5 (quar) Arai Ganka (oftalmologia) ☎ 053-594-7104 

9 (dom) Ariki Ganka (oftalmologia) ☎ 053-576-0053 

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

23 (dom) Arai Ganka (oftalmologia) ☎ 053-594-7104 

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

※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 segunda a sexta das 9:00 às 13:00. 

dia da 

semana 
mês dia horário 

quarta 
5 

12, 19, 26 15:30～17:30 

sexta 7, 14, 21 18:00～19:30 

quarta 
6 

2,9,16,23,30 15:30～17:30 

sexta 4,11,18, 25 18:00～19:30 

 

dia da 
semana 

mês dia horário 

domingo 
5 9, 16, 23, 30 

10:00～12:00 
6 6, 13,20,27 

 

 



 

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 horário

27 de maio 

▼loca l

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(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 3 dias antes)

Adv

  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 horário : 13 de maio (5

27 de maio (5ª) 13:30 às 15:00

l : Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai  Kenshin  Shitsu

assunt o: exame de sangue para pessoas preocupadas com

possibilidade de contágio da

tem intérprete em português

informaçõe s : Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

(Seibu Kenko Fukushi Center)

Fax.0538-37-2224 ※

 O custo do exame e consulta é gratuito.

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 3 dias antes)

ogados   ▼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

13 de maio (5ª) 9:30 às 11:00

13:30 às 15:00 

Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(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 : 15(sab) e 27(5

data : 8(sab) e 20(5

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 às 11:00

 

Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

Nishi - kan  

Iwata-shi Mitsuke 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

0538-37-2253

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

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)

(Fazer a reserva até 3 dias antes) 

15(sab) e 27(5ª) de maio 

8(sab) e 20(5ª) de maio

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 

hora) 

) 9:30 às 11:00 

shi Mitsuke 3599-4〕 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  ※não 

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito. 

  
Internacional de Hamamatsu HICE 

cho 2-1, CREATE 

053-458-2197 

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região .＞

consultor estrangeiro 

segunda à domingo 9:00～17:00 

 

e consultas do cotidiano)   

) de maio  

) de maio 
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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

※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 (3 ª) não funciona.

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 

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

eservas:  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 

não funciona.

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 

 ☎ 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 

não funciona.  

 

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  

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 janeiro 
de 2021 

20/maio(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 fevereiro  
de 2021  24/junho (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em setembro 
de 2020 

18/maio(3ª) 9:15～11:30 
※Recepção: 
9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em outubro 
de 2020 

15/junho(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em junho de 
2020 

13/maio(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 julho de 
2020 

10/junho(5ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em outubro 
de 2019 

12/maio(4ª)  
＊ 13:20～ 

※Recepção: 
 13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em novembro 
de 2019 

02/junho(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 25/mar à 

10/abril de 2019 
17/maio(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 11/abril à 

04/maio de 2019 
31/maio(2ª) 

nascidos em 5 à 18 de 

maio de 2019 
14/junho(2ª)＊ 

nascidos em 19/maio à 

6 de junho de 2019 
28/junho(2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em fevereiro 

de 2018 
19/maio(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 março de 

2018 

16/junho(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. 

26/maio(4ª) 
29/junho(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 enviado o aviso. ●Escovar os dentes antes vir ao exame.Não pode comer e beber no local d exame.   
● O número de vagas no estacionamento do Centro de Saúde (Oboto) é limitado. Poderão usar o 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, de 3 anos, consulta s de 2 anos tem intérprete em português e espanhol nos dias com ＊. 
  Nos outros dias não tem intérprete. Se precisar de intérprete em outras ocasiões, entrem em contato com a prefeitura. 

☆ Nos dias 12, 19, sábados, domingos e feriados não funciona . 
▼Informações : Setor de Assuntos Infantis e da Família. (Kodomo Katei-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1220 

 

 


