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Sobre a solicitação do Certificado de 
Vacinação contra o novo coronavírus 

(Passaporte de vacina) 
新型
しんがた

コロナワクチン接種
せ っ しゅ

証明書
しょうめいしょ

 

（ワクチンパスポート）の申請
しんせい

受付
う けつけ

について 

 Emitimos o certificado da vacinação contra o covid para as 

pessoas que pretendem viajar para outros países do exterior do 

Japão.(Passaporte da vacina) 

▼população alvo: para aqueles que pretendem viajar p/ o exterior 

do Japão 

▼documentos necessários: 

1.ficha de inscrição(fazer o download no site) 

2.passaporte  

3.comprovante das vacinas tomadas do covid(a etiqueta colada no 

lado direito do cupom) ou registros da vacinas(pessoas 

relacionadas aos órgãos médicos, funcionários de asilos,etc) 

 

※façam o download da ficha 

 de inscrição(excel, PDF) por aqui 

 

▼pessoas sem previsão de viagem para o exterior do Japão 

 O certificado da vacina contra o covid será o comprovante das 

vacinas tomadas (etiqueta colada no lado direito do cupom), ou 

registro da vacinação (pessoas relacionadas com órgãos 

hospitalares (médicos , enfermeiras) ou funcionários de asilos ou 

outras insituições que cuidam de idosos) 

▼inscrição e informações 

 Setor de Promoção da Saúde(Kenkoo Zooshin-ka) 

 ☎:053-576-4918  FAX:053-576-1150 

 

Balcão de Consultas gratuitas de 
Empregos na Biblioteca Central de 

Kosai (2 ºandar)!  
Podem fazer consultas em português 

e espanhol! É Gratuito! 
出 張

しゅっちょう

就 職
しゅうしょく

相談会
そうだんかい

In湖西
こ さ い

市立
し り つ

中 央
ちゅうおう

図書館
と しょ か ん

2階
かい

 

無料
むりょう

！ポルトガル語
ご

・スペイン語
ご

で相談
そうだん

できます！ 

 

・Qual será o melhor emprego pra mim? 

・Qual o primeiro passo para uma procura de um emprego? 

・O que me preocupa é a entrevista… 

・Não sei como preencher os documentos de inscrição… 

  Você que procura ou quer mudar de emprego, não quer tirar 

suas dúvidas conversando conosco? 

▼local:  Biblioteca Central de Kosai-shi 2ºandar 

▼data e horário: 29/09 (4ª)10:00 às 12:00  

※prioridade para os que agendam 

 (duração da consulta: 30 min. por pessoa) 

▼inscrição:  Shizuoka Job Station 

 (dias úteis:9:00 às 16:00) 

 ☎053-454-2523 

（tem intérprete em português e espanhol） 

 

Informativo da Prefeitura de  

 

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

(Shimin-ka) ☎  053-576-1213  
Fax 053-576-4880 

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

▶ Balcão de consultas para estrangeiros 
☎ 053-576-2211 
●Português  9:00 às 16:30 (segunda à sexta) 
●Espanhol   9:00 às 15:30 (segunda à sexta) 

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, devido aumento do 

contágio do novo coronavírus. 
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20 à 26 de setembro é a semana de 
Proteção dos animais.  

動物
どうぶつ

愛護
あ い ご

週 間
しゅうかん

９月
がつ

20日
にち

～26日
にち

 
 

Para concientizar as pessoas a darem importância e criarem os 

animais de estimação com responsabilidade, foi criada essa 

Campanha da Semana de Proteção dos Animais. Procurem 

discutir sobre a importância desse assunto com a família e amigos, 

para que tenham uma prosperidade mútua entre os humanos e os 

animais. 

▼registro e vacina do cão 

 Quando comprar um cão, é necessário 

 por lei, fazer o registro dele na prefeitura  

e dar a vacina rábica 1 vez a cada ano.  

Após registrar deve colocar, sem falta,  

a plaquetinha do registro e da vacina tomada na coleira do cão. 

▼maneiras de passear com o cão  

 É obrigação do dono recolher as fezes durante o passeio. E 

sempre que for passear, não esqueça de usar o cordão de guia. 

▼quando seu cão se perder 

 Sempre que seu cão sair de casa 

 e ficar perdido, deve comunicar a prefeitura. 

▼vamos criar os gatos dentro de casa 

 Se deixar o gato solto, ele pode pegar  

doenças dos outros animais silvestres(selvagens) e pode sofrer 

acidentes. E também, pode causar transtornos aos vizinhos, 

deixando urinas e fezes . Por isso, pedimos para que criem dentro 

de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Informações : Setor do Meio Ambiente (Kankyoo-ka) 

☎：053-576-4533  FAX：053-576-4880 

 ▼Para pessoas que dão comida para os gatos sem 

donos 

Se for só dar a comida para os gatos sem donos, não 

somente podem gerar problemas com os seus vizinhos, 

como também podem torná-los tristes . Pedimos para que 

tenham a responsabilidade de recolher as fezes e urina, e 

fazer a castração dos gatos.  

A prefeitura apoia parcialmente nas despesas da cirurgia 

de castração dos gatos sem donos. Maiores detalhes, 

entrem em contato com o setor do meio ambiente, no 

telefone marcado abaixo. 

 

 
Exame Médico para as crianças 
pré-escolares que ingressarão à 
escola Primária (Shoogakkoo) 

小学校
しょうがっこう

入学前
にゅうがくまえ

の健康
けんこう

診断
しんだん

の実施
じ っ し

について 

Será realizado o exame médico para as crianças que irão 

ingressar à escola primária em abril de 2022. Será enviado um 

aviso em meados de setembro, para os pais de crianças que se 

encaixam nesse caso. Os pais devem acompanhar seus filhos 

no dia do exame. 

【alvo】Nascidos em: 

 02 /04 /2015 (H27) à 01 /04 /2016 (H28) 

【levar】①Ficha para o exame médico 

(será enviado em meados de setembro),  

②Formulário de solicitação para receber a 

 ficha de controle do cotidiano escolar  

(será enviado em meados de setembro) 

③sapatilha para usar dentro do recinto (Uwabaki) ,  

④sacola de plástico para por o sapato de fora 

【Programação 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Se pretende mudar de endereço dentro da cidade, ou para 

outra cidade até 31 de março de 2022, favor avisar 

antecipadamente o setor de Escolas e Educação. 

▼Informações: Setor de Escolas e Educação 
 (Gakkoo Kyooiku-ka) 

☎：053-576-4798 FAX 053-576-1184 

 

Escola onde 
vai entrar 

Dia e horário 
Local do 
exame 

Washizu 

Shoogakkoo 

20 de outubro (4ª)  
recepção  12:55 à 13:10 
Explicação 13:10 à 13:15 
(13:30 começa o exame） 

Washizu 

Shoogakkoo 

Shirasuka 

Shoogakkoo 

18 de novembro (5ª)  
recepção 13:00 à 13:10 
explicação13:10 à 13:30 

(13:30 começa o exame) 

Shirasuka 

Shoogakkoo 

Higashi  

Shoogakkoo 

16 de novembro (3ª)  
recepção 13:00 à 13:15 
explicação13:15 à 13:30 
(13:30 começa o exame) 

Higashi  

Shoogakkoo 

Okasaki  

Shoogakkoo  

6 de outubro (4ª)  
recepção 12:50 à 13:05 
explicação13:05 à 13:25 

(13:30 começa o exame) 

Okasaki  

Shoogakkoo 

Chibata 

Shoogakkoo 

26 de outubro (3ª)  
recepção 12:50 à 13:00 
explicação13:20 à 13:25 

(13:30 começa o exame) 

Chibata 

Shoogakkoo 

Arai 

Shoogakkoo 

27 de outubro (4ª) 
recepção 12:40 à 13:10 
explicação13:10 à 13:25 
(13:30 começa o exame) 

Arai  

Chiiki Center 

 

 

▼Abandonar o animal é crime   

Se abandonar o animal doméstico, estará infringindo a lei 

de proteção e controle de animais, e será penalizado com até 

1 ano de prisão ou pagará uma multa de até ¥1,000,000. Se 

ferir ou matar o animal, poderá pegar ate 5 anos de prisão ou 

pagar multa de até ¥5.000.000. 
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Fazendo compras com o 
PayPay, receberá no máximo  

máximo 30% de volta!  
PayPayでお買

か

い物
もの

をすると最大
さいだい

で３０％が戻
もど

ってきます！ 

 
Em Kosai, como medidas de prevenção do contágio do covid, 

vamos fazer a campanha para apoiar a “Recuperação e melhoria 
economica e também para promover o novo estilo de vida na 
cidade” 

▼conteúdo da campanha 
  Se fizerem comprar usando o aplicativo PayPay nas lojas de 
Kosai em questão, receberão de volta no maximo 30%, como um 
bonus. 
※O valor devolvido em uma compra, será no máximo até ¥1000. 
※O máximo que volta durante o período da campanha, será no 

valor de ¥5000. 

▼período da campanha 

 1° de setembro (4ª) à 30 de setembro (5ª) 

▼lojas que se enquadram 
Após o dia 1° de setembro (4ª),  
poderão confirmar da seguinte  
forma:・pelo aplicativo PayPay 

     ・pelos panfletos da campanha das lojas  
 

 

 

▼informações: Setor de Promoção de Indústria e Comércio 

(Sangyoo Shinkoo-Ka) ☎：053-576-1215 FAX：053-576-1115 

                                                           

Vamos obedecer as regras do modo de jogar o Lixo 

ごみ出
だ

しルールを守
まも

りましょう 

 

★Se jogar o lixo nos outros dias que não sejam os dias certos de 
jogar o lixo, estará desobedescendo as regras! É incorreto! Se 
jogarem o lixo nos outros dias, causará mau cheiro, irá criar 
bichos e insetos, o saco de lixo pode rasgar e os lixos poderão 
ficar espalhados e isso causará transtornos para a vizinhança. 
Deve-se, sem falta, jogar o lixo até às 8:00 da manhã do dia certo 
de coleta do lixo.  
Se não souberem o dia certo da coleta, vejam e confirmem no 
calendário de coleta e separação do lixo. Podem pegar o 
calendário na prefeitura e outras instituições públicada da cidade. 
E também, podem fazer o download na website da prefeitura 
～Podem baixar o aplicativo gratuito também～ 

Pelo aplicativo, poderão pesquisar a qualquer momento, os 
dias da coleta do seu bairro e o modo de separação correta do 
lixo.(Em português, espanhol, inglês, chinês).  

 

 

 

 

 

 

▼Informações : Setor de Medidas de 

 Redução do Lixo (Haikibutsu Taisaku-ka) 

☎：053-577-1280   FAX：053-577-3253 

【website】Kosai-shi Risaikuru Buscar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feriados da Prefeitura   
de Setembro  
9月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

のお休
やす

み 

 

Fechado aos sábados,  

domingos e feriados 

 

20(2ª): Dia do Acião 

23(5ª): Equinócio de Outono 

                                      
 

Pagamento dos Impostos   

em Setembro  
9月

がつ

の納税
のうぜい

 

 

Prazo de pagamento:  30 de setembro de 2021 

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde (3ª parcela)  

 

▼Informações :  

Setor de Seguro de Saúde  

e Aposentadoria 

   (Hoken Nenkin-ka)  

☎ 053-576-4585   

FAX. 053-576-4880 

                                                           

 
População de Kosai 

(dados atuais de 31 de julho de 2021) 
(湖西市

こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2021年
ね ん

7月
が つ

31日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

 

【Total geral de habitantes 】 

Homens Mulheres Total 
30,115 28,643 58,758 

 

【Habitantes estrangeiros 】 

Homens Mulheres Total 
1,939 1,505 3,444 

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Nacionalidade  Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes 

brasileiros 1,851 53.75％ 

peruanos 477 13.85％ 

vietnamitas 341 9.90％ 

indonésios 237 6.88％ 

filipinos 219 6.36％ 

outros    319 - 

 

 

 

Na hora das compras, tomem medidas de prevenção 

do covid. Contamos com a sua colaboração! 
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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】 

Suiyoobi e Kinyoobi 
Chikyukko Hiroba  

水
みず

よう日
び

・金
きん

よう日
び

ちきゅうっこひろば 

 

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola 

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista. 

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

▼local: Kosai Shimin Katsudoo  

Center Emina, 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  

▼custo : ¥ 0 （gratuito） 

▼população alvo: adultos  

(idade acima de estudantes colegiais ) 

dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
9 

1,8,15,22,29 15:30～17:30 

sexta 3,10,17,24 18:00～19:30 

quarta 
10 

6,13,20,27 15:30～17:30 

sexta 1,8,15,22,29 18:00～19:30 

 

＊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) 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

Aulinha de como Jogar  
o Lixo corretamente 

ごみの出
だ

し方
かた

講座
こ う ざ

 

▼quando ：17 de outubro (dom), 10:30 às 12:00 

▼local ：Apartamento Village House Kosai Dai 2 

▼conteúdo ：após comer doces e salgados e tomar suco, 

faremos uma orientação de como separar corretamente o 

lixo, usando joguinhos.Vamos aprender descontraidamente. 

▼palestrante ：Funcionário do Setor de Medidas de Redução do 

Lixo, da Prefeitura de Kosai 

▼Informações: Associação de Intercâmbio Internacional de 

Kosai (KOKO)☎ /FAX: 053-575-2008 

Dia de semana mês dia horário 

quarta 
9 

1 13:30～16:30 

domingo 19 10:00～13:00 

quarta 
10 

6 13:30～16:30 

domingo 17 10:00～13:00 

Plantão do mês de Setembro 9:00 ～17:00  9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 

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

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

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

20 (seg) Kimoto Shoonika (Pediatria)  ☎ 053-576-1938 

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

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

※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 
9 5,12,26 

10:00～12:00 
10 3,17,24,31 
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Consultas para mulheres  
女性
じょせい

相談
そうだん

 

A consultora ouvirá suas preocupações e inseguranças.  

Por mais que seja pequena a preocupação, podem consultar. 

▼quando: 1ª, 2ª,3ª, 4ª quinta-feira do mês  

(exceto nos feriados) 

  Consultas por telefone: pergunte na hora da reserva 

Pessoalmente: 13:00～16:00 

 (faça a sua reserva) 

▼local : falamos na hora da reserva 

▼Reservas: Setor de Atendimento ao 

 Cidadão da Prefeitura de Kosai 

(Kosai Shiyakusho Shimin Kyoodoo-ka), 

 nas terças e quartas-feiras das 9:00 às 13:00  

(Não funciona nos feriados) 
☎  053-576-1213 

 ☆Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva. 

Consultas Jurídicas para estrangeiros    (外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

) 

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

“Hellowork Hamamatsu” Consultoria Trabalhista para 

Estrangeiros “Posto de Atendimento de Kosai” 

ハローワーク浜松
はままつ

（湖西相談室
そうだんしつ

）の外国人
がいこくじん

相談
そうだん

コーナー 

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc 

▼quando:  terça à sábado (9:30～17:00)  

※intérprete em português e espanhol. 

(10:00～12:00 e 13:00～17:00) 

▼local: Arai Chiiki Center 

▼custo :  Gratuito 

▼atenção:  por ordem de chegada. Não pode agendar. 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

não poderá ser atendido no dia.  

▼informações:  Consultoria Regional de empregos de Kosai  

☎ 053-594-0855  

Exame de AIDS e consultas  

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

 (marcar hora) 

▼data e horário : 9 de setembro: 9:30 às 11:00 

30 de setembro: 17:30 às 19:30 

▼local: Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi - kan  

1 kai  Kenshin  Shitsu )〔Iwata-shi Mitsuke 3599-4〕 

▼assunto: exame de sangue para pessoas preocupadas com a 

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas.  

 ※não tem intérprete em português 
▼informações : Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

(Seibu Kenko Fukushi Center)☎ 0538-37-2253  

Fax.0538-37-2224 ※Por ser com hora marcada, favor telefonar 

antes. O custo do exame e consulta é gratuito. 

Consultas Sobre Naishoku, 
trabalhos em casa 

内 職
ないしょく

相談
そうだん

 

▼requisitos necessários: conversação em  

japonês, saber ler e escrever em japonês 

▼data e horário: terça-feira 9:30～16:30 

※6 de abril (3 ª) não funciona. 

▼local: Arai Chiiki Center    

▼assunto: Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku) 

▼informações: Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)☎ 053-594-0855  

 

 

 

 

 

 

☆ Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi 

 

(Toyohashi-shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu 

Biru 3⁰ andar ☎ 0532-55-3671 ) 
 

＜Consultas do dia-a-dia ＞ 

▼data e horário :  

Terça e quinta-feira 

1º e 3º  sábados  

e domingos 
10:15～17:00 

☆ Associação de Intercâmbio   
Internacional de Hamamatsu HICE 

▼local: Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma-cho 2-1, CREATE 

Hamamatsu 4F   ☎ 053-458-2170  Fax:  053-458-2197  

E-mail: info＠hi-hice.jp  

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região. ＞ 

Consultas do dia-a-dia com consultor estrangeiro 

▼quando :portugues segunda à domingo 9:00～17:00 

espanhol:  segunda à sexta 9:00～17:00 

              domingo: 13:00～17:00 

＜Consulta gratuita Jurídica e consultas do cotidiano )  

(Fazer a reserva até 3 dias antes) 

Consulta com Advogados e Despachantes  

(Vejam as datas na website da Hice) 
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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 maio 
de 2021 

30/setembro (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 junho de 
2021  14/outubro (5ª) 

Aula para mães de 

bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em janeiro de 

2021 
14/setembro (3ª) 9:15～11:30 

※Recepção: 

9:00～9:15 

・Caderneta 

materno-infantil 

・toalha de banho  

・questionário 

・suporte(canguru) 

nascidos em fevereiro 

de 2021 
12/outubro(3ª) 

Aula de aniversário de 

 1 ano da criança 
 

nascidos em outubro 

de 2020 
9/setembro (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 novembro 
de 2020 

7/outubro (5ª) 

Exame de 1 ano e 6 

meses 

★ 

nascidos em fevereiro 
de 2020 

8/setembro(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 
2020 

13/outubro (4ª)  
 

Aula para crianças de 2 

anos e seus pais 

nascidos em 21 de 

julho à 9 de agosto  

de 2019 

13/setembro(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 10 à 31 

de agosto de 2019 
11/ outubro (2ª)  

nascidos em 1 à 21 de 

setembro de 2019 
25/outubro(2ª) 

Exame de 3 anos 

 

★ 

nascidos em junho de 

2018 

15/setembro(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 julho de 

2018 

27/outubro(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/setembro(4ª) 
26/outubro (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 d ias 8,15 sábad os, domingos e feriados não funciona . 
▼Informações : Setor de Assuntos Infantis e da Família. (Kodomo Katei-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1220 

 

 


