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6 de abril 

Mensagens positivas

uma plac

Reveza

 Um dos corredores do revezamento da Tocha Ol

correr no percuso da cidade de Kosai, é a jovem brasileira Taeko 

Kimura (21 anos) que mora aqui em Kosai. 

perguntas 

Tocha Olímpica que será realizado no dia 23 de junho.

▼Senho

  Kimura:

8 anos e entrei na 2 série da escola primária japonesa 

(Shoogakkoo). Quando era criança, não entendia o idioma 

japonês e sofri muito. Foi difícil, mas consegui seguir meus 

estudos e concluir o segundo gra

traduções para minha família e amigos quando eles precisam. 

Nos 3 anos do colegial(Kookoo), fui 

representante de Kosai

campeonato nacional de Jud

para estudantes

a homenagem da prefeitura també

▼Como pensou em se inscrever para

 ser corredora do revezamento 

da tocha 

Informativo da Prefeitura de 

 

▶ Publicação
▶ Edição

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

▶ Balcão de consultas
☎ 053
●Português  
●Espanhol

                            

6 de abril de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

Mensagens positivas

uma placa dizendo que aqui era o 

Entrevista
Revezamento da Tocha Olímpica!

聖火
せ い か

リレーランナーにインタビュー

Um dos corredores do revezamento da Tocha Ol

correr no percuso da cidade de Kosai, é a jovem brasileira Taeko 

Kimura (21 anos) que mora aqui em Kosai. 

perguntas para a senhorita Kimura sobre o revezamento da 

Tocha Olímpica que será realizado no dia 23 de junho.

Senhorita Kimura fale para n

Kimura:  Vim para o Japão com a minha família, quando tinha 

8 anos e entrei na 2 série da escola primária japonesa 

(Shoogakkoo). Quando era criança, não entendia o idioma 

japonês e sofri muito. Foi difícil, mas consegui seguir meus 

estudos e concluir o segundo gra

traduções para minha família e amigos quando eles precisam. 

Nos 3 anos do colegial(Kookoo), fui 

representante de Kosai

campeonato nacional de Jud

para estudantes e com isso , recebi

a homenagem da prefeitura també

omo pensou em se inscrever para

corredora do revezamento 

da tocha ? 

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
053-576-2211 

●Português  9:00 às 16:30 (segunda à sexta)
Espanhol   9:00 às 

                            

de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

Mensagens positivas do ponto quase 

a dizendo que aqui era o 

 

Entrevista  com a corredora do 
mento da Tocha Olímpica!
リレーランナーにインタビュー

 

Um dos corredores do revezamento da Tocha Ol

correr no percuso da cidade de Kosai, é a jovem brasileira Taeko 

Kimura (21 anos) que mora aqui em Kosai. 

para a senhorita Kimura sobre o revezamento da 

Tocha Olímpica que será realizado no dia 23 de junho.

Kimura fale para nós sobre a sua pessoa

Vim para o Japão com a minha família, quando tinha 

8 anos e entrei na 2 série da escola primária japonesa 

(Shoogakkoo). Quando era criança, não entendia o idioma 

japonês e sofri muito. Foi difícil, mas consegui seguir meus 

estudos e concluir o segundo grau (Kookoo). Hoje, ajudo fazendo 

traduções para minha família e amigos quando eles precisam. 

Nos 3 anos do colegial(Kookoo), fui 

representante de Kosai-shi no 

campeonato nacional de Judô  

e com isso , recebi

a homenagem da prefeitura també

omo pensou em se inscrever para

corredora do revezamento  

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

                            

de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

quase central do Japão! 

a dizendo que aqui era o 「Ponto central

  

com a corredora do 
mento da Tocha Olímpica!
リレーランナーにインタビュー

 

Um dos corredores do revezamento da Tocha Ol

correr no percuso da cidade de Kosai, é a jovem brasileira Taeko 

Kimura (21 anos) que mora aqui em Kosai. Fizemos algumas 

para a senhorita Kimura sobre o revezamento da 

Tocha Olímpica que será realizado no dia 23 de junho.

ós sobre a sua pessoa

Vim para o Japão com a minha família, quando tinha 

8 anos e entrei na 2 série da escola primária japonesa 

(Shoogakkoo). Quando era criança, não entendia o idioma 

japonês e sofri muito. Foi difícil, mas consegui seguir meus 

u (Kookoo). Hoje, ajudo fazendo 

traduções para minha família e amigos quando eles precisam. 

Nos 3 anos do colegial(Kookoo), fui  

 

e com isso , recebi 

a homenagem da prefeitura também.  

omo pensou em se inscrever para 

 

Informativo da Prefeitura de 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

576-1213  

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

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

                            

de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

central do Japão! Aqui no parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

Ponto central  entreTokyo e Osaka

com a corredora do 
mento da Tocha Olímpica!
リレーランナーにインタビュー！ 

Um dos corredores do revezamento da Tocha Olímpica a 

correr no percuso da cidade de Kosai, é a jovem brasileira Taeko 

Fizemos algumas 

para a senhorita Kimura sobre o revezamento da 

Tocha Olímpica que será realizado no dia 23 de junho. 

ós sobre a sua pessoa 

Vim para o Japão com a minha família, quando tinha 

8 anos e entrei na 2 série da escola primária japonesa 

(Shoogakkoo). Quando era criança, não entendia o idioma 

japonês e sofri muito. Foi difícil, mas consegui seguir meus 

u (Kookoo). Hoje, ajudo fazendo 

traduções para minha família e amigos quando eles precisam. 

Informativo da Prefeitura de  

 

   

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

※
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de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai-shi Okasaki)...

Aqui no parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

entreTokyo e Osaka 」

mento da Tocha Olímpica!  

correr no percuso da cidade de Kosai, é a jovem brasileira Taeko 

Fizemos algumas 

para a senhorita Kimura sobre o revezamento da 

Vim para o Japão com a minha família, quando tinha 

u (Kookoo). Hoje, ajudo fazendo 

traduções para minha família e amigos quando eles precisam.  

Kimura

interessante e me inscrevi. 

Penso

onde vivo e gosto muito. E também, gostaria de passar energias 

positivas e esperança para as pessoas.

▼Como se sentiu ao saber que foi escolhida?

Kimura

acreditar! Foi uma emoç

grande

que possam

▼Como se sente , agora que está se 

aproximando o dia do revezamento?

Kimura

mesmo tempo estou um pouco tensa pela responsabilidade. Em 

Kosai moram muitos brasileiros. Tenho muito orgulho em 

representar a cidade de Kosai, onde vivo desde criança ,e 

também de poder representar os 

brasileiros nessa corri

 Quero

 e alma, carregando a 

 na mão, e no coração

 a mensagem:

 “ Vamos unir os laços

 do caminho da esperança” 

(Kibou no Michiwo Tsunagou)

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

shi Okasaki)... Foto da nova plantação de 

Aqui no parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

」  

Kimura : uma conhecida

interessante e me inscrevi. 

Penso que assim, poderei representar os moradores da cidade 

onde vivo e gosto muito. E também, gostaria de passar energias 

positivas e esperança para as pessoas.

Como se sentiu ao saber que foi escolhida?

Kimura : Não acreditei ! Minha família também

acreditar! Foi uma emoç

grande, que não tem palavras 

que possam demosntrar essa alegria. 

Como se sente , agora que está se 

proximando o dia do revezamento?

Kimura : Estou anciosa

mesmo tempo estou um pouco tensa pela responsabilidade. Em 

Kosai moram muitos brasileiros. Tenho muito orgulho em 

representar a cidade de Kosai, onde vivo desde criança ,e 

também de poder representar os 

brasileiros nessa corri

Quero correr com o corpo

e alma, carregando a 

na mão, e no coração

a mensagem: 

“ Vamos unir os laços

do caminho da esperança” 

(Kibou no Michiwo Tsunagou)

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

da nova plantação de 

Aqui no parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

uma conhecida foi que

interessante e me inscrevi.  

que assim, poderei representar os moradores da cidade 

onde vivo e gosto muito. E também, gostaria de passar energias 

positivas e esperança para as pessoas.

Como se sentiu ao saber que foi escolhida?

Não acreditei ! Minha família também

acreditar! Foi uma emoção e alegria 

que não tem palavras 

demosntrar essa alegria. 

Como se sente , agora que está se 

proximando o dia do revezamento?

anciosa, em japon

mesmo tempo estou um pouco tensa pela responsabilidade. Em 

Kosai moram muitos brasileiros. Tenho muito orgulho em 

representar a cidade de Kosai, onde vivo desde criança ,e 

também de poder representar os 

brasileiros nessa corrida.  

m o corpo 

e alma, carregando a tocha 

na mão, e no coração 

“ Vamos unir os laços 

do caminho da esperança”  

(Kibou no Michiwo Tsunagou) 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

da nova plantação de flores Nemophila desse ano. 

Aqui no parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai-shi Okasaki), 

quem me recomendou

que assim, poderei representar os moradores da cidade 

onde vivo e gosto muito. E também, gostaria de passar energias 

positivas e esperança para as pessoas. 

Como se sentiu ao saber que foi escolhida?

Não acreditei ! Minha família também

ão e alegria muito  

que não tem palavras  

demosntrar essa alegria.  

Como se sente , agora que está se  

proximando o dia do revezamento? 

, em japonês se fala “Waku waku”, e ao 

mesmo tempo estou um pouco tensa pela responsabilidade. Em 

Kosai moram muitos brasileiros. Tenho muito orgulho em 

representar a cidade de Kosai, onde vivo desde criança ,e 

também de poder representar os  

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

Será transmitido ao 

Vivo (grátis) na NHK 

Livestreaming.

Nemophila desse ano. 

shi Okasaki), antigamente havia 

me recomendou e achei 

que assim, poderei representar os moradores da cidade 

onde vivo e gosto muito. E também, gostaria de passar energias 

Como se sentiu ao saber que foi escolhida? 

Não acreditei ! Minha família também demorou para 

 

ês se fala “Waku waku”, e ao 

mesmo tempo estou um pouco tensa pela responsabilidade. Em 

Kosai moram muitos brasileiros. Tenho muito orgulho em 

representar a cidade de Kosai, onde vivo desde criança ,e 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus. 

Será transmitido ao  

(grátis) na NHK 

Livestreaming.  

 

Nemophila desse ano.  

ntigamente havia 

e achei 

que assim, poderei representar os moradores da cidade 

onde vivo e gosto muito. E também, gostaria de passar energias 

para 

ês se fala “Waku waku”, e ao 

mesmo tempo estou um pouco tensa pela responsabilidade. Em 

representar a cidade de Kosai, onde vivo desde criança ,e 

 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 
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TOKYO 2020 

Corrida de Revezamento da Tocha Olímpica 
Kosai-shi será a primeira cidade a correr com a 

Tocha na província de Shizuoka! 
TOKYO 2020聖火

せ い か

リレー静岡県
しずおかけん

は湖西市
こ さ い し

からスタート！ 

▼data e horário: 23 de junho de 2021(4ª)  

partida às 8:35 e chagada às 9:03 

▼rota:  em frente ao Arai Sekisho ⇒ ao norte do campo Minato 

Undoo Kooen 

▼trânsito interditado ： 6:45 às 9:30(da manhã) 

Mesmo os moradores em volta não poderão passar de carro e 

nem atravessar a rua. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Pedimos a sua colaboração para com a paralização do trânsito. 

Trânsito interditado: 23 de junho, das 6:45 às 9:30 da manhã 

・Mesmo os moradores das proximidades não poderão passar 

de carro e nem atravessar a rua no dia.  

・os ciclistas e pedestres devem obedecer as instruções dos 

policiais e vigilantes de trânsito. 

Vamos obedecer as regras de prevenção do contágio d o 

Covid-19 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Informações:  Setor de Esportes e Educação Social  

(Supootsu Shoogai gakushuu-ka)  

☎ 053-576-8560   FAX 053-576-1237 

 

Usem máscaras Não é permitido guardar lugar 

（trânsito interditado） 

 
Vamos fazer a Atualização   

de dados do Auxílio Infantil  
児
じ

童
どう

手当
て あ て

現 況 届
げんきょうとどけ

を提 出
ていしゅつ

しましょう 
 

Todo ano em junho, os beneficiados do auxílio infantil (Jidoo 

Teate),devem entregar os papéis de “Atualização dos Dados” , 

para nos informar a situação do sustento dos filhos. Enviamos o 

comunicado no final de maio, para todos os enquadrados no 

termo. Caso não apresente os documentos do processo de  

atualização, não poderá receber o auxílio de Junho em diante, 

portanto, não esqueça de fazer a renovação . 

▼Período para a apresentação e horário de recepção: 

 1º(3ª) à 30 de junho (4ª)   

Dias úteis 8:30 às 17:15  

(Intérprete 9:00 às 16:30) 

▼Documentos necessários:   

①formulário de atualização 

②cópia do cartão do seguro de  

saúde do beneficiado (pai ou mãe que recebe o depósito do 

auxílio)  

 ③passaporte da criança (original)  ※Dependendo do caso 

serão necessários outros documentos. 

▼outros:  funcionários públicos devem entregar na prefeitura 

onde trabalham.  

▼local para entrega: Setor de Assuntos infantis e de Família 

(Kodomo Katei-ka) ☎ 053-576-1813   FAX 053-576-1220 

                       
 

Junho é o mês de recebimento do 
 Jidoo Teate (Auxílio Infantil) 

６月
がつ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

の支給
しきゅう

月
づき

です 

O auxílio infantil é fornecido para apoiar as famílias com 

crianças com idade até antes do término da escola ginasial 

(japonesa), para que elas cresçam saudáveis e tenham uma 

vida cotidiana estável , já que elas serão importantes para o 

futuro da sociedade. O próximo depósito 

será conforme o seguinte. 

▼data do depósito:  10 de junho(5ª) 

▼referente aos meses:  fevereiro à maio 

▼modo de receber: será depositado na conta 
 

Idade alvo da criança 
Valor do auxílio 

(mensal) 
0 à 3 anos incompletos ¥15,000 

3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário (1º e 2º filhos) 

¥10,000 

3 anos às aquelas que ainda não 
concluíram o primário（3º filho em diante） 

¥15,000 

Alunos do ginásio (Chugakkoo) ¥10,000 

Se a renda tributária ultrapassar do limite 
(por cada criança de 0 anos à idade de 
alunos do Chuugakkoo) 

¥5,000 

▼Informações:  Setor de Assuntos infantis e de Família 

(Kodomo Katei-ka) 

☎ 053-576-1813   FAX 053-576-1220 

（rota onde os atletas correm） 
 

Mantenham o distanciamento  

Arai Sekisho 

Minato Undou Kouen 

Partida 

Chegada 

 

 

 

Trânsito interditado 

Local da corrida dos atletas 



 

Como jogar as baterias de íon lítio

As baterias de 
se usam em smartphone, barbeadores elétricos e outros 
aparelhos. Um pequeno impacto pode causar um incêndio. Por 
isso, jamais jogue 
queimáveis
 
 
 
 
 
 
 
 
【Como descar

～Quando conseguir retirar as baterias do aparelho

① Descartar do mesmo

• Região de Kosai: colocar na caixa de coleta instalada no 

posto de coleta de materiais recicláveis.

 • Regi

posto de coleta de lixo toda terceira sexta

※Ao descartar, deve fazer o isolamento, colando uma fita

adesiva

② Levar na loja de eletrodomésticos

～Quando n

Procurem se informar nas empresas

 fabricadoras ou nas lojas.

 

▼Informações :

Centro de Controle do Meio Ambiente 

Setor de Medidas de Reduç

(Kankyoo Center Haikibutsu Taisaku

☎ 053

                                                          

Será revisada a alíquota do seguro nacional de saúde dos anos 

fiscais 2021 e 2022.

 O aumento ou diminuição do valor da taxa, pela revisão da 

alíquota, será diferente conforme as condições das famílias. As 

famílias que não tem imóveis (imóveis como casa, terreno,etc), 

poderão ter aumento na taxa do seguro. 

Para obte

Seguro de Saúde e Aposentadoria.

▼Informações :

Saúde e Aposentadoria (Hoken Nenkin

☎053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como jogar as baterias de íon lítio
リチウムイオン

As baterias de íon lítio se referem às baterias recerregáveis que 
se usam em smartphone, barbeadores elétricos e outros 
aparelhos. Um pequeno impacto pode causar um incêndio. Por 

jamais jogue misturado 
queimáveis . 

Como descar tar as baterias de 

Quando conseguir retirar as baterias do aparelho

Descartar do mesmo

Região de Kosai: colocar na caixa de coleta instalada no 

posto de coleta de materiais recicláveis.

Região de Arai: colocar 

posto de coleta de lixo toda terceira sexta

Ao descartar, deve fazer o isolamento, colando uma fita

adesiva, sem falta. 

Levar na loja de eletrodomésticos

Quando n ão conseguir tirar as ba

Procurem se informar nas empresas

fabricadoras ou nas lojas.

Informações :   

Centro de Controle do Meio Ambiente 

Setor de Medidas de Reduç

(Kankyoo Center Haikibutsu Taisaku

053-577-1280  FAX

                                                          

Será revisada a Alíquota da T
 seguro 
(Kokumin Kenkoo Hoken)

国保
こ く ほ

á revisada a alíquota do seguro nacional de saúde dos anos 

fiscais 2021 e 2022. 

O aumento ou diminuição do valor da taxa, pela revisão da 

alíquota, será diferente conforme as condições das famílias. As 

famílias que não tem imóveis (imóveis como casa, terreno,etc), 

poderão ter aumento na taxa do seguro. 

Para obter mais detalhes, entrem em contado com o setor do 

Seguro de Saúde e Aposentadoria.

Informações :  Setor de Seguro de 

Saúde e Aposentadoria (Hoken Nenkin

053-576-4585  FAX 053

 

Como jogar as baterias de íon lítio
リチウムイオン

 

íon lítio se referem às baterias recerregáveis que 
se usam em smartphone, barbeadores elétricos e outros 
aparelhos. Um pequeno impacto pode causar um incêndio. Por 

misturado com

tar as baterias de 

Quando conseguir retirar as baterias do aparelho

Descartar do mesmo modo de descartar as pilhas.

Região de Kosai: colocar na caixa de coleta instalada no 

posto de coleta de materiais recicláveis.

ão de Arai: colocar num saco plástico e descartar no

posto de coleta de lixo toda terceira sexta

Ao descartar, deve fazer o isolamento, colando uma fita

 

Levar na loja de eletrodomésticos

ão conseguir tirar as ba

Procurem se informar nas empresas

fabricadoras ou nas lojas. 

Centro de Controle do Meio Ambiente 

Setor de Medidas de Redução do Lixo 

(Kankyoo Center Haikibutsu Taisaku

1280  FAX：053-577

                                                          

 
Será revisada a Alíquota da T

seguro nacional 
(Kokumin Kenkoo Hoken)

国保
こ く ほ

税
ぜい

の税率
ぜいりつ

が

 

á revisada a alíquota do seguro nacional de saúde dos anos 

 

O aumento ou diminuição do valor da taxa, pela revisão da 

alíquota, será diferente conforme as condições das famílias. As 

famílias que não tem imóveis (imóveis como casa, terreno,etc), 

poderão ter aumento na taxa do seguro. 

r mais detalhes, entrem em contado com o setor do 

Seguro de Saúde e Aposentadoria.

Setor de Seguro de 

Saúde e Aposentadoria (Hoken Nenkin

4585  FAX 053-576

 

Esta marca

Os aparelhos com essa 

baterias com 

 

Como jogar as baterias de íon lítio
リチウムイオン電池

で ん ち

の捨
す

て方
かた

 

íon lítio se referem às baterias recerregáveis que 
se usam em smartphone, barbeadores elétricos e outros 
aparelhos. Um pequeno impacto pode causar um incêndio. Por 

com  os lixos queimáveis ou não 

tar as baterias de íon lítio 】 

Quando conseguir retirar as baterias do aparelho

modo de descartar as pilhas.

Região de Kosai: colocar na caixa de coleta instalada no 

posto de coleta de materiais recicláveis. 

num saco plástico e descartar no

posto de coleta de lixo toda terceira sexta-

Ao descartar, deve fazer o isolamento, colando uma fita

Levar na loja de eletrodomésticos 

ão conseguir tirar as ba terias do aparelho

Procurem se informar nas empresas 

Centro de Controle do Meio Ambiente  

ão do Lixo  

(Kankyoo Center Haikibutsu Taisaku-ka) 

577-3253 

                                                          

 
Será revisada a Alíquota da T

nacional de saúde
(Kokumin Kenkoo Hoken)

が改正
かいせい

されます

 

á revisada a alíquota do seguro nacional de saúde dos anos 

O aumento ou diminuição do valor da taxa, pela revisão da 

alíquota, será diferente conforme as condições das famílias. As 

famílias que não tem imóveis (imóveis como casa, terreno,etc), 

poderão ter aumento na taxa do seguro.  

r mais detalhes, entrem em contado com o setor do 

Seguro de Saúde e Aposentadoria. 

Setor de Seguro de  

Saúde e Aposentadoria (Hoken Nenkin-ka)  

576-4880 

Esta marca é de baterias de 
íon lítio. 

Os aparelhos com essa 
etiqueta colada usam 
baterias com 

Como jogar as baterias de íon lítio
方
かた

 

íon lítio se referem às baterias recerregáveis que 
se usam em smartphone, barbeadores elétricos e outros 
aparelhos. Um pequeno impacto pode causar um incêndio. Por 

lixos queimáveis ou não 

 

Quando conseguir retirar as baterias do aparelho ～

modo de descartar as pilhas. 

Região de Kosai: colocar na caixa de coleta instalada no 

num saco plástico e descartar no

-feira do mês. 

Ao descartar, deve fazer o isolamento, colando uma fita 

do aparelho ～ 

                                                          

Será revisada a Alíquota da T axa do 
de saúde  

(Kokumin Kenkoo Hoken)  
されます 

á revisada a alíquota do seguro nacional de saúde dos anos 

O aumento ou diminuição do valor da taxa, pela revisão da 

alíquota, será diferente conforme as condições das famílias. As 

famílias que não tem imóveis (imóveis como casa, terreno,etc), 

r mais detalhes, entrem em contado com o setor do 

 

 

é de baterias de 
íon lítio.  

Os aparelhos com essa 
etiqueta colada usam 
baterias com íon lítio.  

3 

Como jogar as baterias de íon lítio  

íon lítio se referem às baterias recerregáveis que 

aparelhos. Um pequeno impacto pode causar um incêndio. Por 
lixos queimáveis ou não 

～ 

Região de Kosai: colocar na caixa de coleta instalada no 

num saco plástico e descartar no 

 

 

 

                                                           

á revisada a alíquota do seguro nacional de saúde dos anos 

O aumento ou diminuição do valor da taxa, pela revisão da 

alíquota, será diferente conforme as condições das famílias. As 

famílias que não tem imóveis (imóveis como casa, terreno,etc), 

r mais detalhes, entrem em contado com o setor do 

(projeto de encargo da 

（市
し

①6 de junho (dom)10:00

Sobre as diferenças entre o Brasil e Jap

②20 de junho

③27 de junho

④10 de julho(sab

▼local

▼limite de pessoas

▼custo:

▼Informa

 Intercâmbio

☎

                                                           

 

■Imposto residencial municipal

                                                         

 

 

【Total geral

Homens

 

【Habitantes estrangeiros

Homens

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

é de baterias de 

Os aparelhos com essa 

 

 

 

(projeto de encargo da 

Vamos aprender 

Conhecer a cultura Brasileira
委託
い た く

事業
じぎょう

）ブラジル
ぶ ら じ る

6 de junho (dom)10:00

Sobre as diferenças entre o Brasil e Jap

20 de junho(dom

27 de junho(dom

10 de julho(sab)19

local ：①～④Salão Omote Washizu 

limite de pessoas

custo: ¥2,000(as 4 vezes

Informa ções e reservas:

Intercâmbio Internacional de Kosai (KOKO)

☎/FAX: 053-575

                                                           

Pagamento do Imposto

Imposto residencial municipal

▼Informações :

☎ 053-576-1230   FAX. 053

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 30 

(湖西市
こ さ い し

Total geral  de habitantes

Homens 
30,202 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,961 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

(projeto de encargo da prefeitura)

Vamos aprender 
Aula  de portugues

Conhecer a cultura Brasileira
ブラジル
ぶ ら じ る

を学ぼう
ま な ぼ う

6 de junho (dom)10:00  

Sobre as diferenças entre o Brasil e Jap

dom)10:00 Sobre

dom)10:00 Comida típica 

)19:00 Concerto de Bossa Nova

Salão Omote Washizu 

limite de pessoas ：20 pessoas cada dia

as 4 vezes) ou 

ções e reservas:  Associaç

Internacional de Kosai (KOKO)

575-2008  

                                                           

Pagamento do Imposto
6月

がつ

の

Prazo: 30 de junho

Imposto residencial municipal

Informações :  Setor de Impostos (Zeimu

1230   FAX. 053

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 30 

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2021

de habitantes 】 

Mulheres 
28,703 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,508 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,869 

464 

355 

243 

211 

   327 

prefeitura)  
Vamos aprender sobre o Bras

portugues  
Conhecer a cultura Brasileira

ぼう
ま な ぼ う

！ポルトガル

 

Sobre as diferenças entre o Brasil e Japão 

obre a Festa Junina

omida típica  

oncerto de Bossa Nova

Salão Omote Washizu Tamokuteki Hall

20 pessoas cada dia 

ou ¥800 cada vez

Associação de 

Internacional de Kosai (KOKO) 

                                                           

Pagamento do Imposto  de Junho
の納税

のうぜい

 

30 de junho  

 

Imposto residencial municipal e provincial (1ª parcela)

Setor de Impostos (Zeimu

1230   FAX. 053-576-1896

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 30 de abril

2021年
ねん

4月
がつ

30日
にち

 

Total 
58,905 

 

Total 
3469 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

53.88

13.38

10.23

sobre o Bras il  
 e  

Conhecer a cultura Brasileira   

ポルトガル語
ご

講座
こ う ざ

＆文化
ぶ ん か

 

Festa Junina 

oncerto de Bossa Nova 

Tamokuteki Hall 

 

800 cada vez 

 

 

                                                           

de Junho

e provincial (1ª parcela) 

Setor de Impostos (Zeimu-ka) 

 

                                                         

População de Kosai  
abril  de 2021)

日
にち

現在
げんざい

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 

habitantes  

53.88％ 

13.38％ 

10.23％ 

7.00％ 

6.08％ 

- 

 

文化
ぶ ん か

体験
たいけん

 

                                                            

de Junho  

 

                                                           

) 

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 passear de Yukata no Kosai Oidensai! 
Vamos experimentar vestir o Yukata 

湖西
こ さ い

おいでん祭
さい

に ゆかたでぶらり！ゆかたを着
き

てみよう 

▼quando:31 de julho(sab) 14:00～17:00 

▼local: Nakanogo Kita Kouminkan(Arai-cho) 

▼programação ：・14:00: pessoas que não sabem vestir 

Yukata sozinhos ※será realizado com 2 a  

3 pessoas cada vez（limite 10 pessoas） 

・15:30: pessoas que sabem vestir Yukata 

(a professora poderá ajudar a vestir)  

※vamos vertir todos juntos  

(limite de 10 pessoas) 

▼custo ：¥500 (as pessoas que sabem 

vestir sozinhos pagam ¥300) 

▼levar：Yukata, 3 Koshihimo, Obi, 

 Obiita, Zouri (chinelo de borracha)  

▼inscrição ・informações ： 

Associação de Intercâmbio Internacional de Kosai (KOKO) 

☎ /FAX: 053-575-2008 

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  ▼custo:  gratuito 

※comparecer no dia, direto no local 

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F 

▼população alvo: adultos eestudantes colegiais(Kookoo) 

Dia de semana mês dia horário 

quarta 
6 

2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 

quarta 
7 

7 13:30～16:30 

domingo     18 10:00～13:00 

 

dia da 

semana 
mês dia horário 

quarta 
6 

2, 9, 16, 23, 30 15:30～17:30 

sexta 4, 11, 18, 25 18:00～19:30 

quarta 
7 

7, 14, 21 15:30～17:30 

sexta 2, 9, 16 18:00～19:30 

 

Plantão do mês de Junho 9:00 ～17:00  6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 

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

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

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

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

※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 sábado das 9:00 às 13:00. 

 

Infelizmente o 
Oidensai foi 
cancelado.Porém, 
estamos estudando 
se vamos fazer o 
evento de vestir 
Yukata 

dia da 
semana 

mês dia horário 

domingo 
6 6, 13, 20, 27 

10:00～12:00 
7 11, 18, 25 

 



 

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

24 de junho

▼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)

Advogados 

  Despachantes 

 

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

ハローワークの

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

quando : terça à sábado (

Com atendimento em português.

10:00～12:00 e 13:00

: Arai Chiiki Center

nformaçõe s:  Shoo

053-594-0855 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

não poderá ser atendido no dia.

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ

data e horário : 10 

24 de junho (5ª) 17:30 às 19:3

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)

Advogados   ▼data

Despachantes ▼data 

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

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

ハローワークの外国人
がいこくじん

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

terça à sábado (9:30～

Com atendimento em português.

13:00～17:00) 

Arai Chiiki Center ▼custo

Shookoo Kankoo

0855  

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

não poderá ser atendido no dia. 

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

 de junho (5ª) 9:30 às 11:00

17:30 às 19:30 

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 : 12 (sab) e 24 (qui) de junho 

data :  5 (sab) e 17(qui)

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

dia com 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) 

12 (sab) e 24 (qui) de junho 

5 (sab) e 17(qui) de junho

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) 

) 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 .＞

dia com consultor estrangeiro 

segunda à domingo 9:00～17:00 

 

e consultas do cotidiano)   

12 (sab) e 24 (qui) de junho  

de junho 

5 

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 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 

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 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 

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  

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 fevereiro  
de 2021 

24/junho(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 março  
de 2021  20/julho (3ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em outubro 
de 2020 

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

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em novembro  
de 2020 

13/julho(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em julho de 
2020 

10/junho(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 agosto de 
2020 

21/julho(4ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em novembro 
de 2019 

02/junho(4ª)  
13:20～ 

※Recepção: 
 13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em dezembro 
de 2019 

07/julho(4ª)＊ 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 5 à 18 de 

maio de 2019 
 14/junho(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 19/maio à 

06/junho de 2019 
28/junho(2ª) 

nascidos em 07/junho 

à 05/ julho de 2019 
12/julho(2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em março de 

2018 
16/junho(4ª)＊ 

13:20～ 
※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em abril de 

2018 
14/julho(4ª)＊ 

Consulta de 
desenvolvimento 

infantil 
(com hora marcada) 

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

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

Interessados＊Para 
evitar o contágio do 
novo coronavirus, é 
preciso marcar hora, 
mesmo só para pesar. 

29/junho(3ª) 
28/julho(4ª) 

※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 2, 16, sábados, domingos e feriados não f unciona . 
▼Informações : Setor de Assuntos Infantis e da Família. (Kodomo Katei-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1220 

 

 


