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～Começamos a emitir as novas maneiras de informações para a 

evacuação
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▶ Publicação
▶ Edição

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

▶ Balcão de consultas para estrangeiros
☎ 053
●Português  
●Espanhol

                            

Vamos nos preparar para uma 
possível calamidade!

omeçamos a emitir as novas maneiras de informações para a 

evacuação～ 

Informativo da Prefeitura de 

ível 
de 

alerta 

Novas informaç

 

Ocorrência de

Calamidade ou

a iminência

É necessário fazer a evacuação antes do alerta de n ível 4

 

Há grande 
possibilidade de 
acontecer um

catástrofe

 

Há riscos de 
acontecer uma 

catástrofe

 
Agravamento das 

condições 
meteorológicas

 

Há possibilidade 
de piorar as 
condições 

climáticas de 
agora em diante

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 

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

                            

Alcance  

 

Vamos nos preparar para uma 
possível calamidade!

災害
さいがい

に備
そ な え よ う

omeçamos a emitir as novas maneiras de informações para a 

 

Informativo da Prefeitura de 

ovas informações sobre a evacuação e outros

Ocorrência de  

Calamidade ou  

a iminência  

Garanta a segurança 

emergencial

※

não conseguirá

informações,

possibilidade de não obter as 

informações precisas.

É necessário fazer a evacuação antes do alerta de n ível 4

Há grande 
possibilidade de 
acontecer um a 

catástrofe  

 
Instruções para a 

Há riscos de 
acontecer uma 

catástrofe  

Evacuação de pessoas idosas e 
outros. 
aproxima, essa será a hora de se 
refugiar. Todos,não só os idosos
devem se preparar para o refúgio.

Agravamento das 
condições 

meteorológicas  

Chuva forte
maré 
meteorológica do Japão

Há possibilidade 
de piorar as 
condições 

climáticas de 
agora em diante  

Informações
(Agência meteorológica do Japão

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)

                            

 a sua m eta! Futuro Reis dos Inventores.

 

Vamos nos preparar para uma 
possível calamidade!

備えよう
そ な え よ う

！ 

omeçamos a emitir as novas maneiras de informações para a 

 

Informativo da Prefeitura de 

ões sobre a evacuação e outros

Garanta a segurança 

emergencial ！ 

※Haverá casos em que a 

não conseguirá divulgar as 

informações, pois haver

possibilidade de não obter as 

informações precisas.

É necessário fazer a evacuação antes do alerta de n ível 4

 
Instruções para a 

Evacuação de pessoas idosas e 
outros. Se sentir o perigo se 
aproxima, essa será a hora de se 
refugiar. Todos,não só os idosos
devem se preparar para o refúgio.

Chuva forte・inundação
maré alta, de tempestade
meteorológica do Japão
Informações de alerta antecipada
Agência meteorológica do Japão

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 (segunda à sexta)
:30 (segunda à sexta)

                            

eta! Futuro Reis dos Inventores.

Vamos nos preparar para uma  
possível calamidade!   

omeçamos a emitir as novas maneiras de informações para a 

Informativo da Prefeitura de  

ões sobre a evacuação e outros 

Garanta a segurança 

 

á casos em que a prefeitura 

divulgar as 

pois haverá a 

possibilidade de não obter as 

informações precisas. 

É necessário fazer a evacuação antes do alerta de n ível 4！

Instruções para a evacuação.  

Evacuação de pessoas idosas e 
Se sentir o perigo se 

aproxima, essa será a hora de se 
refugiar. Todos,não só os idosos,
devem se preparar para o refúgio.

inundação・alerta de
de tempestade（Agência 

meteorológica do Japão） 

de alerta antecipada
Agência meteorológica do Japão
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eta! Futuro Reis dos Inventores.

Q1.De que forma será 

⇒As informações para a evacuação e o nível de alerta serão 

notificadas simultaneamente através de alto

prefeitura, hot mail para prevenção de calamidades e mail de 

informações emergenciais.

Q2.O que devo fazer quando eu nã

⇒Ac

penhasco, ou para uma construção perto que seja resistente. 

Q3.A sua casa está situada na área de alerta à calamidades de 

deslizamentos? 

 Onde 

⇒Voc

Kosai.

Q4.Onde fica o local de refúgio quando chega um tufão?

⇒Tem locais como

de Washizu

Pesquisa e Multiuso da Região Norte, Centro Regional de Arai.

Q5.Serão notificadas as informações em casos de alerta 1 e 2?

⇒Nesse caso, nenhuma informaç

prefeitura de Kosai. Porém, é necessário deixar os preparativos 

para 

▼informações:

Controle

(Kikikanri

☎053

FAX 053

 

prefeitura 

！ 

 

Evacuação de pessoas idosas e 

aproxima, essa será a hora de se 
, 

devem se preparar para o refúgio. 

alerta de 
Agência 

de alerta antecipada 
Agência meteorológica do Japão） 

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

eta! Futuro Reis dos Inventores.  (

.De que forma será 

As informações para a evacuação e o nível de alerta serão 

notificadas simultaneamente através de alto

prefeitura, hot mail para prevenção de calamidades e mail de 

informações emergenciais.

Q2.O que devo fazer quando eu nã

Aconselhamos a fugirem para algum alojamento longe do 

penhasco, ou para uma construção perto que seja resistente. 

Q3.A sua casa está situada na área de alerta à calamidades de 

deslizamentos? 

Onde é o local de refúgio

Você pode verificar onde se refugiar pelo site da Prefeitura de 

Kosai. 

Q4.Onde fica o local de refúgio quando chega um tufão?

Tem locais como

de Washizu, de Shirasuka, Centro Regional Oeste, Cen

Pesquisa e Multiuso da Região Norte, Centro Regional de Arai.

Q5.Serão notificadas as informações em casos de alerta 1 e 2?

Nesse caso, nenhuma informaç

refeitura de Kosai. Porém, é necessário deixar os preparativos 

para quaisquer situação de calamidade.

▼informações:  Setor de 

Controle de Crises 

(Kikikanri-ka )  

053-576-4538  

FAX 053-576-2315

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

(目指
め ざ

せ！未来
み ら い

.De que forma será notificado o o alerta?

As informações para a evacuação e o nível de alerta serão 

notificadas simultaneamente através de alto

prefeitura, hot mail para prevenção de calamidades e mail de 

informações emergenciais. 

Q2.O que devo fazer quando eu nã

onselhamos a fugirem para algum alojamento longe do 

penhasco, ou para uma construção perto que seja resistente. 

Q3.A sua casa está situada na área de alerta à calamidades de 

deslizamentos?  

o local de refúgio da região

ê pode verificar onde se refugiar pelo site da Prefeitura de 

Q4.Onde fica o local de refúgio quando chega um tufão?

Tem locais como, Ginásio de esportes da escola Chuugakkoo 

de Shirasuka, Centro Regional Oeste, Cen

Pesquisa e Multiuso da Região Norte, Centro Regional de Arai.

Q5.Serão notificadas as informações em casos de alerta 1 e 2?

Nesse caso, nenhuma informaç

refeitura de Kosai. Porém, é necessário deixar os preparativos 

quaisquer situação de calamidade.

Setor de  

de Crises  

 

4538   

2315 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

未来
み ら い

の発明
はつめい

王
おう
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notificado o o alerta? 

As informações para a evacuação e o nível de alerta serão 

notificadas simultaneamente através de alto-falante da 

prefeitura, hot mail para prevenção de calamidades e mail de 

Q2.O que devo fazer quando eu não puder como me refugiar?

onselhamos a fugirem para algum alojamento longe do 

penhasco, ou para uma construção perto que seja resistente. 

Q3.A sua casa está situada na área de alerta à calamidades de 

da região onde você mora

ê pode verificar onde se refugiar pelo site da Prefeitura de 

Q4.Onde fica o local de refúgio quando chega um tufão?

de esportes da escola Chuugakkoo 

de Shirasuka, Centro Regional Oeste, Cen

Pesquisa e Multiuso da Região Norte, Centro Regional de Arai.

Q5.Serão notificadas as informações em casos de alerta 1 e 2?

Nesse caso, nenhuma informação será notificada pela 

refeitura de Kosai. Porém, é necessário deixar os preparativos 

quaisquer situação de calamidade. 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

As informações para a evacuação e o nível de alerta serão 

falante da 

prefeitura, hot mail para prevenção de calamidades e mail de 

o puder como me refugiar?

onselhamos a fugirem para algum alojamento longe do 

penhasco, ou para uma construção perto que seja resistente. 

Q3.A sua casa está situada na área de alerta à calamidades de 
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ê pode verificar onde se refugiar pelo site da Prefeitura de 
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de Shirasuka, Centro Regional Oeste, Centro de 

Pesquisa e Multiuso da Região Norte, Centro Regional de Arai.

Q5.Serão notificadas as informações em casos de alerta 1 e 2?

á notificada pela 

refeitura de Kosai. Porém, é necessário deixar os preparativos 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus. 
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o puder como me refugiar? 

onselhamos a fugirem para algum alojamento longe do 

penhasco, ou para uma construção perto que seja resistente.  

Q3.A sua casa está situada na área de alerta à calamidades de 
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2 

 

 

 

  

Empréstimos conforme a necessidade da família. 

▼Informações: Setor de Assuntos Infantis e de Família 

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

                                                          
 

Será enviado o novo cartão  
do seguro no final de Julho 

新
あたら

しい保険証
ほけんしょう

を７ 月
がつ 

下旬
げじゅん

に送
おく

ります 

◎Seguro Público de Saúde (Kokumin Kenkoo Hoken) 

  Em 1ºde agosto o cartão do seguro será renovado (cor lilás ) 

◎Seguro Médico para idosos(Kooki Koureisha Iryou)  

  Em 1ºde agosto o cartão do seguro será renovado (cor verde ) 

 

▼informações: Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria 

(Hoken Nenki-ka)  ☎ 053-576-4585  FAX053-576-4880 

                              

 
Apoio para os trabalhadores estrangeiros de 

com estatus de longa permanência. 
Não gostaria de trabalhar como motorista de 

Ônibus ou de Táxi? 
定住
ていじゅう

外国人
が い こ く じ ん

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

バス・タクシー運転士
う ん て ん し

を目指
め ざ

しませんか！ 

 

 Estaremos ajudando os estrangeiros para ter um emprego 

de motorista de ônibus ou táxi. Ensinamos a preencher o 

currículo, a como se preparar para um teste ou entrevista. 

▼população alvo:  

1.estrangeiros que queiram trabalhar como motorista de 

ônibus ou táxi na cidade de Toyohashi 

2.pessoas com mais de 3 anos após obter a carteira de 

motorista 

3.pessoas com firmesa em se comunicar  

em japonês e 

atender os passageiros e outros 

4.pessoas com o visto de permanência próprio para poder 

trabalhar (exceto pessoas que possuem o próprio negócio 

ou possuem cargos especiais e trabalham mais de 30 horas 

em uma semana) 

▼modo de inscrição:  fazer a leitura do código QR do lado 

direito e fazer a inscrição 

▼prazo de inscrição:  31 de julho (sab) 

▼reunião explicativa: 10 de agosto (3ª)  

2:00 da tarde, na prefeitua de Toyohashi 

28 de agosto(sab) 7:00 da noite, na NPO Hoojin ABT 

(Associação dos brasileiros de Toyohashi) 

 

▼informações: NPO Houjin ABT (Associação dos brasileiros 

de Toyohashi)(com apoio da prefeitura de Toyohashi)  

Email: info@npoabt.jp  ☎0532-39-3437  FAX 0532-39-5591 

 

 

Informações sobre o auxílio para famílias com 

somente um dos pais(monoparentais) 

ひとり親
おや

家庭
か て い

などへの支援
し え ん

のおしらせ 

■Auxílio especial para famílias com crianças, para a judar no 

sustento da família (para famílias monoparentais)  

 Será fornecido esse auxílio para as famílias que se encaixam nas 

condições abaixo. (Somente uma única vez)  

▼população alvo:  famílias somente com um dos pais, que 

sustentam filhos (crianças até 18 anos, e as que já completaram 

os 18 anos recebem até o primeiro dia 31 de março seguinte ao 

aniversário, ou ainda, se a criança é deficiente, recebe até um dia 

antes do aniversário de 20 anos.) que se enquadram numa das 

seguintes condições (de ① à ②). 

①Que receberam o auxílio de filhos com somente um dos pais, 

em abril de 2021(Reiwa 3) ※(Não precisam fazer a inscrição) 

②pessoas que, por receberem aposentadoria pública ou outros, 

não puderam receber o auxílio de filhos com somente um dos pais, 

em abril de 2021(Reiwa 3) ※(É necessário fazer a inscrição )  

③famílias que tiveram mudanças repentinas na parte financeira 

por diminuição de renda devido ao contágio do covid-19, entrando 

no limite da renda igual à de famílias que possibilita o recebimento 

do auxílio para família com somente um dos pais※(É necessário 

fazer a inscrição)  

▼valor do auxílio:  ¥ 50,000 por criança 

▼prazo de inscrição:  até 28 de fevereiro de 2022(R4) (2ª) 

▼consultas: Centro de Chamadas do Ministério da Saúde e 

Trabalho ☎0120-400-903 (recepção: nos dias úteis 9:00～18:00） 

■Apresentamos aqui o Sistema de apoio às famílias 

monoparentais, para que possam promover a recuperaç ão da 

vida social. ※Informações sobre o modo de inscrição, restrições 

e outros, entrar em contato com o setor de assuntos infantis e de 

família. 

①Auxílio infantil especial para o sustento dos filhos(Jidou Fuyou 

Teate) 

É fornecido conforme a renda tributável e quantia de filhos do 

pai ou mãe que os sustentam e os tem como dependentes (até 

o primeiro dia 31 de março após o aniversário de 18 anos) 

②Subsídio para crianças que perderam os pais ou um dos pais 

por acidente de trânsito 

  Para famílias com crianças menores de 18 anos que perderam 

seus pais ou um dos pais por acidente de trânsito 

 (se for estudante, até antes dos 20 anos) 

③Subsídio pela doação do Sr. Murata Mitsuo 

  Subsídio pago para famílias de filhos com 

 somente mães, sendo que os filhos cursam o 

 colegial (Kookoo)  

④Famílias que recebem o Auxílio infantil  

Especial para o sustento dos filhos(Jidou Fuyou Teate)podem 

comprar o passe de trem da JR para o trabalho com 30% de 

desconto (exceto passe escolar). 

⑤Auxílio médico para famílias monoparentais  

  Esse sistema corresponde em apoiar as famílias monoparentais 

com filhos (menores de 20 anos) nas despesas médicas. 

⑥Empréstimo de assistência social para famílias monoparentais  

viúvos(pai ou mãe viúvos com filhos). 

 



 

 

Reunião Explicativa e Matrícula no 

 

【Reunião Explicativa para Matrícula

Os interessados devem participar da 

localizada na divisão da escola primária da sua região.

Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.

※se não souber qual a divisão da escola 

primária da sua região ,

 favor confirmar no setor de

educação para crianças pequenas

 

▼Solicitação

 Por favor, tomem medidas

 prevenção

temperatura do corpo e

presença d

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【Recepção de Matrículas

▼período de inscriçã

8:15～

▼crianças

▼como se inscrever:

(divisão da escola primária da sua região

entrar

▼Informações

Jardins de Infância ou 

Setor de Educação Pré

 (Yooji Kyooiku

� 053-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jardim de

Infância

Washizu

Shirasuka

Shinjo

Chibata

Okasaki

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

Municipal em 2022
2022年度

ね ん ど

Reunião Explicativa para Matrícula

Os interessados devem participar da 

localizada na divisão da escola primária da sua região.

Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.

se não souber qual a divisão da escola 

primária da sua região ,

favor confirmar no setor de

educação para crianças pequenas

Solicitação  

Por favor, tomem medidas

prevenção para o contágio,

temperatura do corpo e

presença da criança.

Recepção de Matrículas

eríodo de inscriçã

～16:45  ※exceto aos sábados, domingos e feriados.

crianças  alvo: nascidos en

como se inscrever:

divisão da escola primária da sua região

entrar durante o período de inscrição.

Informações ： 

Jardins de Infância ou 

Setor de Educação Pré

(Yooji Kyooiku-ka)

-576-1156  FAX:053

Jardim de  

Infância  
endereço

Washizu 
Washizu

Shirasuka 
Shirasuka

4804

Shinjo 
Shinjo

Chibata 
Oochiba

Okasaki 
Okasaki

2586

Arai 
Arai

Arai 1730

 

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

Municipal em 2022
年度
ね ん ど

 市立
し り つ

幼稚園
よ う ち え ん

の

Reunião Explicativa para Matrícula

Os interessados devem participar da 

localizada na divisão da escola primária da sua região.

Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.

se não souber qual a divisão da escola 

primária da sua região , 

favor confirmar no setor de 

educação para crianças pequenas

Por favor, tomem medidas de 

o contágio, usando máscaras, m

temperatura do corpo e outros. Os pais podem participar sem a 

a criança. 

Recepção de Matrículas 】 

eríodo de inscriçã o：3 (6ª) 

exceto aos sábados, domingos e feriados.

nascidos entre 02/04/2016  à 01/04/2019

como se inscrever:  ir diretamente ao Jardim de Infância

divisão da escola primária da sua região

durante o período de inscrição.

 

Jardins de Infância ou  

Setor de Educação Pré-escolar 

ka) 

FAX:053-576-1220

endereço  data e horário

Washizu 

650 

07/28(4ª)

10:00

Shirasuka 

4804-1 

07/30(6ª)

10:00

Shinjo 

2820 

07/29(5ª)

10:00

Oochiba 

503 

06/29(3ª)

10:00

Okasaki 

2586-37 

07/30(6ª)

10:00

Arai-cho 

Arai 1730 

08/26(5ª)

10:00

 

 

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien) 

Municipal em 2022
の入園

にゅうえん

説明会
せつめいかい

と入園
にゅうえん

Reunião Explicativa para Matrícula 】 

Os interessados devem participar da reunião da Pré

localizada na divisão da escola primária da sua região.

Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião.

se não souber qual a divisão da escola  

educação para crianças pequenas 

 

usando máscaras, m

outros. Os pais podem participar sem a 

(6ª) à 17(6ª) de setembro 

exceto aos sábados, domingos e feriados.

tre 02/04/2016  à 01/04/2019

ir diretamente ao Jardim de Infância

divisão da escola primária da sua região) onde pretende

durante o período de inscrição.e fazer a matrícula.

 

1220 

ata e horário  

07/28(4ª) 

10:00～10:30 

07/30(6ª) 

10:00～10:30 

07/29(5ª) 

10:00～10:30 

06/29(3ª) 

10:00～10:30 

07/30(6ª) 

10:00～10:30 

08/26(5ª) 

10:00～10:30 

 

Reunião Explicativa e Matrícula no 
Jardim de Infância (Yoochien)  

Municipal em 2022  
入園
にゅうえん

受付
う け つ け

 

reunião da Pré-escola 

localizada na divisão da escola primária da sua região. 

Início da recepção, 15 minutos antes do início da reunião. 

usando máscaras, medindo a 

outros. Os pais podem participar sem a 

17(6ª) de setembro  

exceto aos sábados, domingos e feriados.

tre 02/04/2016  à 01/04/2019

ir diretamente ao Jardim de Infância 

) onde pretende 

e fazer a matrícula. 

☎ 

053-576-0783

053-579-0221

053-578-0080

053-578-0450

053-577-0328

053-594-0249

3 

Reunião Explicativa e Matrícula no  
 

escola  

 

 

outros. Os pais podem participar sem a 

exceto aos sábados, domingos e feriados. 

tre 02/04/2016  à 01/04/2019 

 da 

 

 

 

Fechado aos s

domingos e feriados

Feriado de julho:

22

23 de julho (6

                                                        

 

Pagamento dos Impostos

❏Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

(2ª

▼Informações :

☎ 

 

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

 e Aposentadoria

 (Hoken Nenkin

☎ 

                                                         

 

 

【Total geral de habitantes

Homens

 

【Habitantes estrangeiros

Homens

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

0783 

0221 

0080 

0450 

0328 

0249 

 

 

Feriados da Prefeitura

Fechado aos sábados, 

domingos e feriados

Feriado de julho:

22 de julho (5ª)  Dia do Mar

23 de julho (6ª)

                                                        

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento: 

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

ª parcela)  

▼Informações :

053-576-4536

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

e Aposentadoria

(Hoken Nenkin-ka) 

053-576-4585

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,157 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,937 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Feriados da Prefeitura
7月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

ábados,  

domingos e feriados 

Feriado de julho:  

de julho (5ª)  Dia do Mar

)  Dia do Esporte

                                                        

Pagamento dos Impostos
7月

がつ

の

Prazo de pagamento: 

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

Informações :  Setor de Imposto(Zeimu

4536  FAX. 053-576

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Informações :  Setor de Seguro de Saúde

e Aposentadoria 

ka)  

4585  FAX. 053-576

                                                         

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 
28,670 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,505 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,858 

463 

342 

241 

214 

   324 

 
Feriados da Prefeitura  de Julho

役所
やくしょ

のお休
やす

み 

de julho (5ª)  Dia do Mar 

Dia do Esporte 

                                                        

Pagamento dos Impostos  em Julho
の納税

のうぜい

 

 

Prazo de pagamento: 2 de agosto

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano

Setor de Imposto(Zeimu-ka) 

576-1896 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (1ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde

576-4880 

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31 de maio

2021年
ね ん

5月
が つ

31日
に ち

 

Total 
58,827 

 

Total 
3,442 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

53.98

13.45

de Julho
 

                                                        

em Julho

2 de agosto  

Imposto sobre bens imóveis e planejamento urbano  

ka)  

(1ª parcela)   

Setor de Seguro de Saúde 

                                                         

População de Kosai  
maio  de 2021)

日現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

53.98％ 

13.45％ 

9.94％ 

7.00％ 

6.22％ 

- 

de Julho  

                                                         

em Julho  

 

                                                           

) 

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 vestir o Yukata e passar a tardinha 
apreciando o som do Okoto! 

浴衣
ゆ か た

を着て
き て

、お 琴
おこと

の音色
ね い ろ

を聞
き

きながら夕涼
ゆうすず

み！ 

▼quando: 31 de julho(sab) 14:00～17:00 

▼local:  Nakanogo Kita Kouminkan (Kosai-shi Arai-cho) 

▼programação ：aprender a vestir o Yukata e apreciar o som de 

okoto no templo 

▼custo ：¥500 (as pessoas que sabem vestir sozinhas :¥300) 

▼levar：Yukata, 3 Koshihimo, Obi,Obiita, Zouri (chinelo de 

borracha)  

▼inscrição ・informações ： 

Associação de Intercâmbio  

Internacional  

de Kosai (KOKO) 

☎ /FAX: 053-575-2008 

Dia de semana mês dia horário 

quarta 
7 

7 13:30～16:30 

domingo 18 10:00～13:00 

quarta 8 8 13:30～16:30 

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 

 

 

 

 

                              

Natsuyasumi Chikyuukko  
夏休
なつやす

みのちきゅうっこひろば 

▼quando: 

 

 

 

 

※8 de agosto:reunião dos pais（esperamos pela visita dos pais） 

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2nd (atrás da 

estação de Washizu)  ▼custo : ¥300 por aula 

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

                                                         
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 ▼custo : ¥0 （grátis） 

▼população alvo: adultos(idade acima de estudantes colegiais ) 

dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
7 

7, 14, 21 15:30～17:30 

sexta 2, 9, 16 18:00～19:30 

 

Plantão do mês de Julho 9:00 ～17:00  7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 

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

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

18 (dom) Suzuki Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia/ fisioterapia) ☎ 053-594-7277 

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

23 (sex) Hayashi Jibi Inkooka Iin (Otorrinolaringologia) ☎ 053-574-2315 

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

※Atenção! Podem haver alterações súbitas das clínicas de plantão. Confirmem as informações atualizadas no site “Hamana Ishikai”.  

☆Atendimento de Emergência： Kosai Byooin  ☎ 053-576-1231 (intérprete em português de segunda a sexta-feira das 9:00 às 12:00.)  

Hamana Byooin  ☎ 053-577-2333 (intérprete em português de terça a sábado das 9:00 às 13:00. 

dia da 
semana 

mês dia horário 

domingo 
7 11, 18, 25 

10:00～12:00 
8 1,8,22,29 

 

mês dia horário 

7 28, 30 
13:30～15:30 

8 2, 4, 6, 8（※）, 18, 20, 25, 27 

 

 



 

 

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

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

ハローワーク

▼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

29 de julho

▼loca l

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai 

▼assunt

possibilidade de contágio da

 ※não 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.

“HELLOWORK

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

ハローワーク浜松
はままつ

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 : 8 de julho

29 de julho (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

não 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.

“HELLOWORK HAMAMATSU”

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

浜松
はままつ

（湖西
こ さ い

相談室
そうだんしつ

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

8 de julho (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. 

não 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 : 10 (sab) e 29 (qui) de jul

data : 3 (sab) e 15 

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

HAMAMATSU” CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS “FILIAL DE KOSAI”

相談室
そうだんしつ

）の外国人
がいこくじん

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. 

não tem intérprete em português 
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) 

10 (sab) e 29 (qui) de jul

(sab) e 15 (qui) de jul

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

CONSULTORIA 

“FILIAL DE KOSAI”

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 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas. 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

EXAME DE AIDS E CONSULTAS 

ra) 

 

shi Mitsuke 3599-4〕 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  

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)   

10 (sab) e 29 (qui) de julho  

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

“FILIAL DE KOSAI” 

コーナー 

 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

 

exame de sangue para pessoas preocupadas com a 

 

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 março  
de 2021 

20/julho(3ª) 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 abril  de 
2021  26/agosto (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em novembro 
de 2020 

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

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em dezembro  
de 2020 

17/agosto(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em agosto de 
2020 

21/julho(4ª) 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 setembro 
de 2020 

18/agosto(4ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em dezembro 
de 2019 

07/julho(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 
2020 

04/agosto(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 7de junho  

de 5 julho de 2019 
12/julho(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 6 à 20 de 

julho de 2019 
30/ agosto (2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em abril de 

2018 
14/julho(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 maio de 

2018 
25/agosto(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. 

28/julho(4ª) 
31/agosto(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 7, 14, 15 ,sábados, domingos e feriados n ão funciona . 
▼Informações : Setor de Assuntos Infantis e da Família. (Kodomo Katei-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1220 

 

 


