
 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

emergências(

A central do corpo de bombeiros da cidade de Kosai tem o 

sistema de atendimento 

em idiomas estrangeiros.Esse serviço é para facilitar as ligações 

de emergência dos estrangeiros que não entendem e não falam o 

idioma japonês.(

Quando 

idioma estrangeiro 

a central do corpo de bombeiros liga para o centro de serviço de 

intérpretes e solicita o serviço . E até completar a ligação, o 

telefone toca a música de espera, então não desligue e espere até 

ser atendido

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Informações

 Central do Corpo de Bombeiros

Setor de Defesa

(Central do Corpo de Bombeiros,2

（Exceto

A Chamada de emergência(

central do corpo de bombeiros quando 

para quando 

doenças ou ferimentos repentinos.

 

▶ Publicação
▶ Edição

▶ Website
▶ Balcão de consultas para estrangeiros

☎ 053
●Português  9:00 
●Espanhol

Informativo da Prefeitura de 

 

※Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, 

devido aumento do contágio do novo coronavírus.

 

                            

Modo de chamadas telefônicas de 
emergências(

intérpretes em idioma estrangeiro 
外国語
がいこくご

での

A central do corpo de bombeiros da cidade de Kosai tem o 

sistema de atendimento 

em idiomas estrangeiros.Esse serviço é para facilitar as ligações 

de emergência dos estrangeiros que não entendem e não falam o 

idioma japonês.(☎119)

Quando chegar uma chamada no

idioma estrangeiro e for difícil a pessoa entender o idoma japonês, 

a central do corpo de bombeiros liga para o centro de serviço de 

intérpretes e solicita o serviço . E até completar a ligação, o 

telefone toca a música de espera, então não desligue e espere até 

ser atendido. 

Informações : 

Central do Corpo de Bombeiros

Setor de Defesa 

(Central do Corpo de Bombeiros,2

Exceto aos sábados , domingos e feriados, das 

A Chamada de emergência(

central do corpo de bombeiros quando 

para quando acontecer um incêndi

doenças ou ferimentos repentinos.

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

Informativo da Prefeitura de 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, 

devido aumento do contágio do novo coronavírus.

                            

Modo de chamadas telefônicas de 
emergências( ☎119) com atendimento com 

intérpretes em idioma estrangeiro 
での緊

きん

急通報
きゅうつうほう

（

A central do corpo de bombeiros da cidade de Kosai tem o 

sistema de atendimento telefônico 

em idiomas estrangeiros.Esse serviço é para facilitar as ligações 

de emergência dos estrangeiros que não entendem e não falam o 

119) 

uma chamada no

e for difícil a pessoa entender o idoma japonês, 

a central do corpo de bombeiros liga para o centro de serviço de 

intérpretes e solicita o serviço . E até completar a ligação, o 

telefone toca a música de espera, então não desligue e espere até 

Central do Corpo de Bombeiros 

(Central do Corpo de Bombeiros,2

aos sábados , domingos e feriados, das 

A Chamada de emergência(☎119) é o telefone para ligar na 

central do corpo de bombeiros quando 

acontecer um incêndi

doenças ou ferimentos repentinos.

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

-ka) ☎  053-576
-576-4880 

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

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

9:00 às 15:30 (segunda à sexta)

Informativo da Prefeitura de 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, 

devido aumento do contágio do novo coronavírus.

                            

Modo de chamadas telefônicas de 
119) com atendimento com 

intérpretes em idioma estrangeiro 
（☎119）電話

で ん わ

A central do corpo de bombeiros da cidade de Kosai tem o 

telefônico para as ligações 

em idiomas estrangeiros.Esse serviço é para facilitar as ligações 

de emergência dos estrangeiros que não entendem e não falam o 

uma chamada no ☎119, e for uma liga

e for difícil a pessoa entender o idoma japonês, 

a central do corpo de bombeiros liga para o centro de serviço de 

intérpretes e solicita o serviço . E até completar a ligação, o 

telefone toca a música de espera, então não desligue e espere até 

 

(Central do Corpo de Bombeiros,2°andar)☎/FAX

aos sábados , domingos e feriados, das 

119) é o telefone para ligar na 

central do corpo de bombeiros quando precisar de socorro  

acontecer um incêndio, acidente de tr

doenças ou ferimentos repentinos. 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

576-1213  

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

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

Informativo da Prefeitura de 

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado, 

devido aumento do contágio do novo coronavírus. 

                            

Modo de chamadas telefônicas de 
119) com atendimento com 

intérpretes em idioma estrangeiro  
電話
で ん わ

のかけ方 

A central do corpo de bombeiros da cidade de Kosai tem o 

para as ligações de emergência 

em idiomas estrangeiros.Esse serviço é para facilitar as ligações 

de emergência dos estrangeiros que não entendem e não falam o 

119, e for uma ligação em 

e for difícil a pessoa entender o idoma japonês, 

a central do corpo de bombeiros liga para o centro de serviço de 

intérpretes e solicita o serviço . E até completar a ligação, o 

telefone toca a música de espera, então não desligue e espere até 

AX：053-574-

aos sábados , domingos e feriados, das 8:15 às17:00

119) é o telefone para ligar na 

precisar de socorro  

o, acidente de trânsito, 

 

   

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

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

Informativo da Prefeitura de  

Poderão haver casos de alterações no conteúdo publicado,  
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119) com atendimento com 
 

A central do corpo de bombeiros da cidade de Kosai tem o 

de emergência 

em idiomas estrangeiros.Esse serviço é para facilitar as ligações 

de emergência dos estrangeiros que não entendem e não falam o 

ção em 

e for difícil a pessoa entender o idoma japonês, 

a central do corpo de bombeiros liga para o centro de serviço de 

telefone toca a música de espera, então não desligue e espere até 

-0119 

00） 

 

Projeto

Recrutamento de times para a marato
revezamento “Kootyan Rire

▼quando:

▼local:

▼condições da participação: 

estudantes do primário japones que residem, trabalham ou 

estudam nas escolas de Kosai

▼nú

sorteio

▼período de inscrição:

9:00 

▼custo

※, ¥

idade de estud

※após feita a inscrição, 

devolvemos o dinheiro. Porém, se for cancelado o campeonato

por desastres naturais, será devolvido o dinheiro.

▼modo de inscrição:

automático da Web

 

 

 

 

▼Informações

（Supotsu 

☎ 

119) é o telefone para ligar na 

precisar de socorro  

 

Projeto  de Aniversário

Recrutamento de times para a marato
revezamento “Kootyan Rire

コーちゃんリレーマラソン

uando: 16 de janeiro de 2022 

▼local:  Campo Esportivo de Kosai

▼condições da participação: 

estudantes do primário japones que residem, trabalham ou 

tudam nas escolas de Kosai

úmero de times:

sorteio） 

eríodo de inscrição:

 de 1ºde novembro(2

usto : ¥ 8,000 por time

¥ 4,000, se todos os membros do time forem 

idade de estudantes do

após feita a inscrição, 

devolvemos o dinheiro. Porém, se for cancelado o campeonato

por desastres naturais, será devolvido o dinheiro.

odo de inscrição:

automático da Web

▼Informações  e inscrições

Supotsu ・Gakushuu

 053-576-8560 

Aniversário  de 50 anos da 

Recrutamento de times para a marato
revezamento “Kootyan Rire

コーちゃんリレーマラソン

参加
さ ん か

チーム募集
ぼしゅう

16 de janeiro de 2022 

Campo Esportivo de Kosai

condições da participação: 

estudantes do primário japones que residem, trabalham ou 

tudam nas escolas de Kosai-shi. (1 time:4 a 10 pessoas)

mero de times:  50 times（Se tiver muitas inscriç

eríodo de inscrição:   

de novembro(2ª) até 

8,000 por time（incluso o seguro

e todos os membros do time forem 

antes do ginásio(Chuugakkoo)

após feita a inscrição, se for cancelar

devolvemos o dinheiro. Porém, se for cancelado o campeonato

por desastres naturais, será devolvido o dinheiro.

odo de inscrição: （Página em 

automático da Website veja as instruções

e inscrições : Setor de Esportes e Estudo da Vida

Gakushuu-ka） 

8560  FAX 053

de 50 anos da Organização

Recrutamento de times para a marato
revezamento “Kootyan Rire  inKosai

コーちゃんリレーマラソン inKOSAI 

募集
ぼしゅう

 

16 de janeiro de 2022 (dom)  Partida às 9:00 

Campo Esportivo de Kosai (Kosai Undoo Kooen

condições da participação: pessoas acima de idade acima de 

estudantes do primário japones que residem, trabalham ou 

shi. (1 time:4 a 10 pessoas)

Se tiver muitas inscriç

até 17:00 do dia 

incluso o seguro）

e todos os membros do time forem 

ginásio(Chuugakkoo)

se for cancelar por motivo pessoal,

devolvemos o dinheiro. Porém, se for cancelado o campeonato

por desastres naturais, será devolvido o dinheiro.

ágina em japonês. Use o tradutor 

veja as instruções） 

Setor de Esportes e Estudo da Vida

 

FAX 053-576-1237

ポルトガル語

Organização  da Cidade

Recrutamento de times para a marato na de 
inKosai ” 

(dom)  Partida às 9:00 

(Kosai Undoo Kooen) 

pessoas acima de idade acima de 

estudantes do primário japones que residem, trabalham ou 

shi. (1 time:4 a 10 pessoas)

Se tiver muitas inscrições, será por 

do dia 30 de novembro(3

） 

e todos os membros do time forem menores da

ginásio(Chuugakkoo) 

por motivo pessoal,

devolvemos o dinheiro. Porém, se for cancelado o campeonato

por desastres naturais, será devolvido o dinheiro. 

japonês. Use o tradutor 

 

Setor de Esportes e Estudo da Vida

1237 

2022

 

ポルトガル語 

da Cidade  

na de 

(dom)  Partida às 9:00  

)  

pessoas acima de idade acima de 

estudantes do primário japones que residem, trabalham ou 

shi. (1 time:4 a 10 pessoas) 

ões, será por 

30 de novembro(3ª)  

menores da 

por motivo pessoal, não 

devolvemos o dinheiro. Porém, se for cancelado o campeonato 

japonês. Use o tradutor 

Setor de Esportes e Estudo da Vida

2022 

 



 

 

 

 

 

Projeto Kosai Purpple Ribbon 2021

É um projeto para

 (DV), co

realizamos o movimento 

novembro,

relacionados

uma sociedade sem 

◆Violência doméstica não é só

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆Vamos acabar com a violência sexual
violência sexual, 
pela pessoa. Exemplos:
・ser fotografada ou filmada 
・ser forçada com atos sexuais indedejados
・não coopera com a contracepç
・ser obrigada(o) a assi
Na maioria desses atos
por perto
「São casados então 
「Se recusar a exigência, ele pode me desprezar
violação dos direitos humanos usando esse estado psicológico da vítima. 
As pessoas que sofrem com esse ato, sofrem por não poder dizer os seus 
problemas para ninguém, tendo casos de não conseguirem ter uma vida
 cotidiana normal. Se achar que,
me dá importância
 consultas para conversar.

◆Locais para consultas

Local de consulta

【Prefeitura de K
Balcão de Consultas p/ 
Mulheres

【Prefeitura de 
Setor de Assuntos infantis 
e de família
Consultas 
crianças e família

【Governo de 
(SORA) 
para vítimas de Violência 
Sexual 

【Centro de consultas 
para Mulheres Governo 
de Shizuoka
Consulta sobre Violência 
Doméstica por telefone 

【Ministério do governo
「Cure Time
Consultas 
relacionados à violência 
sexual.  

Tipo da 
violência

Física
Psico
emocional

Sexual

Social

Financeira

rojeto Kosai Purpple Ribbon 2021
こさいパープルリボン

É um projeto para 

(DV), com a finalidade de encorajar as 

realizamos o movimento 

novembro, usando a fi

relacionados ao DV . Vamos 

uma sociedade sem 

Violência doméstica não é só

Vamos acabar com a violência sexual
violência sexual, são todos os atos físicos e morais sexuais indesejados
pela pessoa. Exemplos:

ser fotografada ou filmada 
ser forçada com atos sexuais indedejados

ão coopera com a contracepç
ser obrigada(o) a assi

Na maioria desses atos
perto. As vítimas tem o pensamento assim:

casados então é
recusar a exigência, ele pode me desprezar

violação dos direitos humanos usando esse estado psicológico da vítima. 
As pessoas que sofrem com esse ato, sofrem por não poder dizer os seus 
problemas para ninguém, tendo casos de não conseguirem ter uma vida
cotidiana normal. Se achar que,

me dá importância」, n
consultas para conversar.

ocais para consultas

Local de consulta 

Prefeitura de Kosai】 
Balcão de Consultas p/ 
Mulheres 

Prefeitura de Kosai】 
Setor de Assuntos infantis 
e de família, Balcão de 
Consultas sobre as 
crianças e família 

overno de Shizuoka】
 Centro de apoio 

ítimas de Violência 
 

Centro de consultas 
para Mulheres Governo 
de Shizuoka】 
Consulta sobre Violência 
Doméstica por telefone  

Ministério do governo】
Cure Time」Centro de 

onsultas sobre SNS 
relacionados à violência 

 

Tipo da 
olência  
Física  Agride, b

Psico lógica/ 
emocional  

Ofende ou ameaç

Sexual  
Força a ter 
com a contracepção

Social  Limita e monitora o contato com outras pessoas 

Financeira  Não d

 

rojeto Kosai Purpple Ribbon 2021
こさいパープルリボン・プロジェクト

 despertar a atenção ao abuso e

m a finalidade de encorajar as 

realizamos o movimento de conscientização

usando a fita roxa, além 

. Vamos participar com o propósito de criar 

uma sociedade sem qualquer violência. 

Violência doméstica não é só  bater

Vamos acabar com a violência sexual
são todos os atos físicos e morais sexuais indesejados

pela pessoa. Exemplos: 
ser fotografada ou filmada com atos sexuais.
ser forçada com atos sexuais indedejados

ão coopera com a contracepção.  
ser obrigada(o) a assistir filmes ou fotos pornográficos, etc.

Na maioria desses atos de violência, o autor 
As vítimas tem o pensamento assim:

é óbvio aceitar os atos sexuais
recusar a exigência, ele pode me desprezar

violação dos direitos humanos usando esse estado psicológico da vítima. 
As pessoas que sofrem com esse ato, sofrem por não poder dizer os seus 
problemas para ninguém, tendo casos de não conseguirem ter uma vida
cotidiana normal. Se achar que,「Essa pessoa n

, não sofra sozinha e procure
consultas para conversar. 

ocais para consultas 

Conteúdo 

 Uma consultora que mora fora de 
Kosai-shi recebe consultas sobre 
relacionamento 
companheiros, problemas de crianças e 
famílias, preocupação sobre a diferença 
de gêneros, etc. 

 
Setor de Assuntos infantis 

É um balcão de consultas para 
problemas 
doméstica. 

】 
Centro de apoio 

ítimas de Violência 

Juntamente com os órgãos públicos, 
hospitais, conselheiros, advogados, 
polícia e outros, realizamos consultas 
com psicologos e consultas jurídicas 
para as vítimas de violência sexual física 
e moral. Os familiares e amigos d
que sofrem com isso, também podem 
fazer a consulta.

Consulta sobre Violência 
 

Realizamos consultas de diversos tipos 
para as mulheres 
que sofrem com violência doméstica.

】 

Centro de 

relacionados à violência 

Um ato sexual indesejado 
tentativa de ato sexual indesejada, isso 
tudo é violência. Não importa a idade, o 
sexo, o gênero, podem fazer a consulta 
por chat(bate

Exemplos de comportamentos

Agride, bate(dá socos,etc)
Ofende ou ameaça verbalmente, humilha

Força a ter atos sexuais 
com a contracepção
Limita e monitora o contato com outras pessoas 
Não deixa usar o dinheiro, não deixa trabalhar

 

 

rojeto Kosai Purpple Ribbon 2021
プロジェクト20

despertar a atenção ao abuso e

m a finalidade de encorajar as vítimas. Em Kos

de conscientização desse assunto e

ta roxa, além de criar uma seção de livros

participar com o propósito de criar 

qualquer violência.  

bater , chutar... 

Vamos acabar com a violência sexual 
são todos os atos físicos e morais sexuais indesejados

com atos sexuais. 
ser forçada com atos sexuais indedejados. 

 
filmes ou fotos pornográficos, etc.

, o autor é alguém conhecido que vive 
As vítimas tem o pensamento assim: 

aceitar os atos sexuais」
recusar a exigência, ele pode me desprezar」... 

violação dos direitos humanos usando esse estado psicológico da vítima. 
As pessoas que sofrem com esse ato, sofrem por não poder dizer os seus 
problemas para ninguém, tendo casos de não conseguirem ter uma vida

Essa pessoa não me trata bem e não 
ão sofra sozinha e procure fazer um centro de

 

Uma consultora que mora fora de 
shi recebe consultas sobre 

elacionamento entre casais e 
companheiros, problemas de crianças e 
famílias, preocupação sobre a diferença 
de gêneros, etc.  

um balcão de consultas para 
problemas com a criança e vionlência 

 

Juntamente com os órgãos públicos, 
hospitais, conselheiros, advogados, 
polícia e outros, realizamos consultas 
com psicologos e consultas jurídicas 
para as vítimas de violência sexual física 
e moral. Os familiares e amigos d
que sofrem com isso, também podem 
fazer a consulta. 

ealizamos consultas de diversos tipos 
para as mulheres , e para as pessoas 
que sofrem com violência doméstica.

Um ato sexual indesejado ou uma 
tentativa de ato sexual indesejada, isso 

violência. Não importa a idade, o 
sexo, o gênero, podem fazer a consulta 
por chat(bate-papo) usando pseudônimo.

Exemplos de comportamentos

(dá socos,etc), chuta, joga objetos
a verbalmente, humilha

sexuais indesejáveis
com a contracepção 
Limita e monitora o contato com outras pessoas 

dinheiro, não deixa trabalhar

 

rojeto Kosai Purpple Ribbon 2021
2021 

despertar a atenção ao abuso e na violência doméstica

vítimas. Em Kosai, 

desse assunto e em  

de criar uma seção de livros 

participar com o propósito de criar  

são todos os atos físicos e morais sexuais indesejados

filmes ou fotos pornográficos, etc. 
é alguém conhecido que vive 

」 
... . A violência sexual é uma 

violação dos direitos humanos usando esse estado psicológico da vítima. 
As pessoas que sofrem com esse ato, sofrem por não poder dizer os seus 
problemas para ninguém, tendo casos de não conseguirem ter uma vida

ão me trata bem e não 
fazer um centro de

Uma consultora que mora fora de 
shi recebe consultas sobre 

entre casais e 
companheiros, problemas de crianças e 
famílias, preocupação sobre a diferença 

um balcão de consultas para 
com a criança e vionlência 

Juntamente com os órgãos públicos, 
hospitais, conselheiros, advogados, 
polícia e outros, realizamos consultas 
com psicologos e consultas jurídicas 
para as vítimas de violência sexual física 
e moral. Os familiares e amigos da vitima 
que sofrem com isso, também podem 

ealizamos consultas de diversos tipos 
, e para as pessoas 

que sofrem com violência doméstica. 

ou uma 
tentativa de ato sexual indesejada, isso 

violência. Não importa a idade, o 
sexo, o gênero, podem fazer a consulta 

papo) usando pseudônimo. 

Exemplos de comportamentos  

chuta, joga objetos 
a verbalmente, humilha, ignora 

indesejáveis, não colabora 

Limita e monitora o contato com outras pessoas 
dinheiro, não deixa trabalhar 
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rojeto Kosai Purpple Ribbon 2021  

violência doméstica 

em  

 

 

são todos os atos físicos e morais sexuais indesejados 

é alguém conhecido que vive  

. A violência sexual é uma  
violação dos direitos humanos usando esse estado psicológico da vítima.  
As pessoas que sofrem com esse ato, sofrem por não poder dizer os seus  
problemas para ninguém, tendo casos de não conseguirem ter uma vida 

ão me trata bem e não  
fazer um centro de 

Data e horário 

【Telefone】 
Na primeira à quarta quinta
(10:00 às 12:00
【Pessoal（com agendamento
Na primeira à quarta 
※Se precisar de intérprete, 
agendamento.

【Telefone e pessoa
8:30 às 17:15 

※Se precisar de int

【Telefone】 
Todos dias (s/ d
【Chat(bate-papo)
Segunda à sexta
nos feriados, entre 13 às 15 de agosto, 27 de 
dezembro à 5 de janeiro

【Telefone】 

9:00～20:00（Exceto nos feriados
final e início do ano

【Chat(bate-papo)
Segunda, quarta e sábado de toda semana

17:00 às 21:00 

vietnamita, inglês,etc

 
, ignora  

não colabora 

Limita e monitora o contato com outras pessoas  

de 2 de outubro de 2021 é 

Houve um

para 

horário curto) e Arubaito(serviço temporário)). Apartir de 2 de outubro de 

2021,o salário mínimo passou a ser 

especiais(

cada tipo de 

▼Informações

Salários)(Shizuoka

                             

Apoiamos as pessoas que procuram 

mudar de emprego. Estejam à vontade para 

＜

・Não sei que serviço combina comigo

・Nã

procurar um emprego. 

・Não me sinto seguro na procura de outro emprego.(Tem um tempo em 

branco. Não tenho 

・Gostaria de orientaç

procura de emprego.

・Gostaria de ensaiar como fazer uma entrevista.

▼data e hora:

Entre 10:00 

   

▼local:

Hamana 519

▼pessoas alvo:

troca de emprego

▼informações e inscrições:

☎

 

 

 
Na primeira à quarta quinta-feira de cada mês 

12:00) 
com agendamento）

Na primeira à quarta quinta-feira (
Se precisar de intérprete, nos 

agendamento. 

fone e pessoal】Segunda 
 

Se precisar de intérprete, nos avise.

 
descanso) atendimento 

papo)】 
Segunda à sexta-feira, 14:00 às 20

feriados, entre 13 às 15 de agosto, 27 de 
dezembro à 5 de janeiro） 

 

Exceto nos feriados
ício do ano） 

papo)】 

Segunda, quarta e sábado de toda semana

 ※Em 10 idiomas, português, espanhol, chinês, 

inglês,etc（clique foreign languages

O Salário mínimo de Shizuoka
de 2 de outubro de 2021 é 

「静岡県
しずおかけん

最低
さいてい

Houve um reajuste do 

para todos que trabalham na prov

horário curto) e Arubaito(serviço temporário)). Apartir de 2 de outubro de 

2021,o salário mínimo passou a ser 

especiais(por tipo de profissão

cada tipo de profissão.

▼Informações : Secretaria de Assuntos Trabalhistas (Setor de 

Salários)(Shizuoka

☎ 054-254-6315  FAX 054
                             

Consultas de empregos Shizuoka Job

しずおかジョブステーション

Apoiamos as pessoas que procuram 

mudar de emprego. Estejam à vontade para 

＜perguntas frequentes

ão sei que serviço combina comigo

ão acho o emprego que procuro, gostaria de ajuda para me orientar à 

procurar um emprego. 

ão me sinto seguro na procura de outro emprego.(Tem um tempo em 

branco. Não tenho habilidade e nem experiência)

Gostaria de orientaç

procura de emprego.

Gostaria de ensaiar como fazer uma entrevista.

ata e hora:  19/11

Entre 10:00 às 16:00 ( cada consulta ,40 minutos por pessoa )

   ※Prioridade para os agendados 

ocal:  Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soudan shitsu 2

Hamana 519-1 

essoas alvo: qualquer pessoa pode fazer consulta para procura ou 

troca de emprego 

▼informações e inscrições:

☎Ligação direta 

feira de cada mês  

）】 
feira (13:00 às 16:00
nos avise na hora do

egunda à sexta-feira 

érprete, nos avise.  

atendimento 24 horas

14:00 às 20:00（Exceto 
feriados, entre 13 às 15 de agosto, 27 de 

Exceto nos feriados e feriados de 

Segunda, quarta e sábado de toda semana 

Em 10 idiomas, português, espanhol, chinês, 

foreign languages

O Salário mínimo de Shizuoka
de 2 de outubro de 2021 é 

最低
さいてい

賃金
ちんぎん

」2021年
ねん

reajuste do 「valor do salário mínimo de Shizuoka

que trabalham na província de Shizuoka.(incluindo Paato(por 

horário curto) e Arubaito(serviço temporário)). Apartir de 2 de outubro de 

2021,o salário mínimo passou a ser 

por tipo de profissão) de salári

profissão. 

: Secretaria de Assuntos Trabalhistas (Setor de 

Salários)(Shizuoka-ken Roodookyoku Chinginshitsu)

6315  FAX 054-221
                             

Consultas de empregos Shizuoka Job

しずおかジョブステーション

Apoiamos as pessoas que procuram 

mudar de emprego. Estejam à vontade para 

perguntas frequentes＞ 

ão sei que serviço combina comigo

o emprego que procuro, gostaria de ajuda para me orientar à 

procurar um emprego.  

ão me sinto seguro na procura de outro emprego.(Tem um tempo em 

habilidade e nem experiência)

Gostaria de orientação para o preenchimento dos documentos de 

procura de emprego. 

Gostaria de ensaiar como fazer uma entrevista.

19/11（6ª）, 17/12

16:00 ( cada consulta ,40 minutos por pessoa )

Prioridade para os agendados 

shi Chiiki Shokugyoo Soudan shitsu 2

qualquer pessoa pode fazer consulta para procura ou 

  

informações e inscrições:  Shizuoka Job

direta para estrangeiros:

contato

 

13:00 às 16:00) 
avise na hora do 

☎053-576

☎(p/pessoas que 

precisam de 

intérprete)

053-576-

 

☎053-576

horas 

Exceto 
☎054-255

feriados de 

☎054-286

Em 10 idiomas, português, espanhol, chinês, 

foreign languages） 

O Salário mínimo de Shizuoka
de 2 de outubro de 2021 é ¥ 913 por hora

年
ねん

10月
がつ

2日
か

から

valor do salário mínimo de Shizuoka

íncia de Shizuoka.(incluindo Paato(por 

horário curto) e Arubaito(serviço temporário)). Apartir de 2 de outubro de 

2021,o salário mínimo passou a ser ¥913 por hora. Porém, há casos 

) de salários mínimos dependendo de 

: Secretaria de Assuntos Trabalhistas (Setor de 

ken Roodookyoku Chinginshitsu)

221-7038 
                             

Consultas de empregos Shizuoka Job

しずおかジョブステーション 就 職
しゅうしょく

Apoiamos as pessoas que procuram um novo emprego ou querem 

mudar de emprego. Estejam à vontade para fazer a consulta.

ão sei que serviço combina comigo 

o emprego que procuro, gostaria de ajuda para me orientar à 

ão me sinto seguro na procura de outro emprego.(Tem um tempo em 

habilidade e nem experiência) 

ão para o preenchimento dos documentos de 

Gostaria de ensaiar como fazer uma entrevista.

, 17/12（6ª） 

16:00 ( cada consulta ,40 minutos por pessoa )

Prioridade para os agendados  

shi Chiiki Shokugyoo Soudan shitsu 2

qualquer pessoa pode fazer consulta para procura ou 

Shizuoka Job Station

para estrangeiros: 053-454-2100

ポルトガル語

 

contato WEB

576-4878 

(p/pessoas que 

precisam de 

intérprete) 

-1213 

 

576-4874 

 

255-8710 

 

286-9217 

 

Em 10 idiomas, português, espanhol, chinês, 

 

O Salário mínimo de Shizuoka -ken apartir 
913 por hora

から 1時間
じ か ん

 913円
えん

valor do salário mínimo de Shizuoka-ken

íncia de Shizuoka.(incluindo Paato(por 

horário curto) e Arubaito(serviço temporário)). Apartir de 2 de outubro de 

913 por hora. Porém, há casos 

os mínimos dependendo de 

: Secretaria de Assuntos Trabalhistas (Setor de 

ken Roodookyoku Chinginshitsu) 

                             

Consultas de empregos Shizuoka Job  Station 

就 職
しゅうしょく

相談会
そうだんかい

 

um novo emprego ou querem 

fazer a consulta. 

o emprego que procuro, gostaria de ajuda para me orientar à 

ão me sinto seguro na procura de outro emprego.(Tem um tempo em 

 

ão para o preenchimento dos documentos de 

Gostaria de ensaiar como fazer uma entrevista. 

16:00 ( cada consulta ,40 minutos por pessoa ) 

shi Chiiki Shokugyoo Soudan shitsu 2ºandar(Arai-

qualquer pessoa pode fazer consulta para procura ou 

Station Seibu 

2100 

 

ポルトガル語 

SITE 

ken apartir 
913 por hora . 

円
えん

です 

ken」, 

íncia de Shizuoka.(incluindo Paato(por 

horário curto) e Arubaito(serviço temporário)). Apartir de 2 de outubro de 

913 por hora. Porém, há casos 

os mínimos dependendo de 

                              

um novo emprego ou querem 

o emprego que procuro, gostaria de ajuda para me orientar à 

ão me sinto seguro na procura de outro emprego.(Tem um tempo em 

ão para o preenchimento dos documentos de 

-cho 

qualquer pessoa pode fazer consulta para procura ou 



 

 

Empr
Para famílias monoparentais

Para 

querem cursar escolas

empréstimo em financeiro para as despesas d

escola

para um futuro emprego.

●alvo:

filhos com até 20 anos de idade.(famílias sem pai 

também en

●modo de inscrição: 

inscrição no setor

 os do

●outros

▼O empréstimo para bolsa de estudo, não pode ser 

com sistema do emprésti

Shoogakukin(órgão do governo) 

conteúdo e limite dos valores do empréstimo

 

 

 

 

 

 

 

※O valor varia conforme as formas de 

empréstimos e de cada 

universidade, curso t

ou particular. Maiores informações, entre 

em contat

Infantis e família.

※Desde o ano 

seguimento 

▼Informações: 

(Kosodate Shien

                                                            

Podem fazer 

Impostos de Residência Municipal,

planejamento urbano, de veículos leves e taxa de seguro 

nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

※Não a

província(carro placa branca, etc).

▼quando 

         

※①e③

▼local : 

▼Informações : 

☎ 053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo

Período

Empr éstimo de assistência social 
Para famílias monoparentais

Para filhos de fam

querem cursar escolas

empréstimo em financeiro para as despesas d

escola colegial e universidade e cursos técnicos 

para um futuro emprego.

alvo:  pai ou mãe solteiros(sem esposo(a))que sustentam 

filhos com até 20 anos de idade.(famílias sem pai 

também enquadram

modo de inscrição: 

inscrição no setor

os documentos necessários até o dia

utros : ▼sem juros  

O empréstimo para bolsa de estudo, não pode ser 

com sistema do emprésti

Shoogakukin(órgão do governo) 

conteúdo e limite dos valores do empréstimo

O valor varia conforme as formas de 

empréstimos e de cada 

universidade, curso t

ou particular. Maiores informações, entre 

em contato com o Setor de Assuntos 

Infantis e família. 

Desde o ano 2022 

seguimento do curso de p

Informações: Setor de Auxílio para a Criação da Criança 

(Kosodate Shien-ka) 

                                                            

Consultas sobre Impostos 

à noite e no Feriado 
Podem fazer consultas e pagamentos 

Impostos de Residência Municipal,

planejamento urbano, de veículos leves e taxa de seguro 

nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

ão aceitamos consultas e pagamentos de Impostos da 

província(carro placa branca, etc).

quando : ①21/11

       ②14/dez(3

③19/12(dom)

③tem intérprete em portugues

local : Setor de Impostos no 1

Informações : Setor de Imposto

053-576-4536  

Tipo  
Despesas para 
preparativos de 

entrada na escola

Período  

Na entrada da 
escola, curso 
universidade,
etc (à vista)

éstimo de assistência social 
Para famílias monoparentais

母子
ぼ し

父子
ふ し

寡婦
か ふ

de famílias de mães (ou pai)sozinhas(os)que 

querem cursar escolas em 2022 (Reiwa 4

empréstimo em financeiro para as despesas d

universidade e cursos técnicos 

para um futuro emprego. 

pai ou mãe solteiros(sem esposo(a))que sustentam 

filhos com até 20 anos de idade.(famílias sem pai 

quadram nesse sistema)

modo de inscrição: pegar e preencher 

inscrição no setor responsável e dar entrada junto com 

cumentos necessários até o dia

em juros  ▼por regra, n

O empréstimo para bolsa de estudo, não pode ser 

com sistema do empréstimo do Nihon Gakusei Shien Kikoo 

Shoogakukin(órgão do governo) ●

conteúdo e limite dos valores do empréstimo

O valor varia conforme as formas de 

empréstimos e de cada escola colegial, 

universidade, curso técnico, escola pública 

ou particular. Maiores informações, entre 

o com o Setor de Assuntos 

2022 foi adicionado o caso de entrada 

curso de pós-graduação universitária

Setor de Auxílio para a Criação da Criança 

ka) ☎ 053-576

                                                            
 

Consultas sobre Impostos 

no Feriado 
consultas e pagamentos 

Impostos de Residência Municipal,

planejamento urbano, de veículos leves e taxa de seguro 

nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

consultas e pagamentos de Impostos da 

província(carro placa branca, etc).

/11 (dom) 9:00 às 12:00

/dez(3ª)17:15 às 20:00

19/12(dom) 9:00 às 12:00

tem intérprete em portugues

Setor de Impostos no 1

Setor de Imposto

4536  FAX.053-576

Despesas para 
preparativos de 

entrada na escola 

Empréstimo 

Na entrada da 
escola, curso 
universidade, 

(à vista) 

 

éstimo de assistência social 
Para famílias monoparentais

寡婦
か ふ

金
きん

の貸付
かしつけ

 

ílias de mães (ou pai)sozinhas(os)que 

em 2022 (Reiwa 4), existe o 

empréstimo em financeiro para as despesas d

universidade e cursos técnicos 

pai ou mãe solteiros(sem esposo(a))que sustentam 

filhos com até 20 anos de idade.(famílias sem pai 

nesse sistema) 

pegar e preencher o formulário de 

responsável e dar entrada junto com 

cumentos necessários até o dia 15 de novembro(2ª).

por regra, não precisa de fiador

O empréstimo para bolsa de estudo, não pode ser 

mo do Nihon Gakusei Shien Kikoo 

●Ponto de refer

conteúdo e limite dos valores do empréstimo 

O valor varia conforme as formas de  

escola colegial,  

écnico, escola pública  

ou particular. Maiores informações, entre  

o com o Setor de Assuntos  

foi adicionado o caso de entrada 

graduação universitária

Setor de Auxílio para a Criação da Criança 

576-1813  FAX 053

                                                            
 

Consultas sobre Impostos 

no Feriado 休 日
きゅうじつ

・夜間
や か ん

consultas e pagamentos em dinheiro, de 

Impostos de Residência Municipal, de bens imóveis e 

planejamento urbano, de veículos leves e taxa de seguro 

nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc.  

consultas e pagamentos de Impostos da 

província(carro placa branca, etc).  

(dom) 9:00 às 12:00 

17:15 às 20:00 

9:00 às 12:00  

tem intérprete em portugues 

Setor de Impostos no 1⁰ andar da Prefeitura

Setor de Imposto (Zeimu-ka)   

576-1896 

Empréstimo p/ 
bolsa de 
estudo 

Durante o 
curso escolar 

 

éstimo de assistência social 
Para famílias monoparentais  

ílias de mães (ou pai)sozinhas(os)que 

existe o 

empréstimo em financeiro para as despesas da entrada na 

universidade e cursos técnicos necessários 

pai ou mãe solteiros(sem esposo(a))que sustentam 

filhos com até 20 anos de idade.(famílias sem pai e mãe 

ormulário de 

responsável e dar entrada junto com  

de novembro(2ª).

ão precisa de fiador 

O empréstimo para bolsa de estudo, não pode ser usado junto 

mo do Nihon Gakusei Shien Kikoo 

Ponto de referência do 

foi adicionado o caso de entrada ou de 

graduação universitária  

Setor de Auxílio para a Criação da Criança 

1813  FAX 053-576-1220

                                                            

Consultas sobre Impostos  

夜間
や か ん

納税
のうぜい

相談
そうだん

 
em dinheiro, de 

de bens imóveis e 

planejamento urbano, de veículos leves e taxa de seguro 

consultas e pagamentos de Impostos da 

da Prefeitura 

ka)    

Empréstimo
p/preparativos 

para um 
emprego 

 
Durante o curso 

 

3 

éstimo de assistência social  
 

a entrada na 

necessários 

 

de novembro(2ª).  

  

usado junto 

Setor de Auxílio para a Criação da Criança  

1220 

                                                             

 

Os papéis velhos devem ser separados por tipos e colocados nos 

postos de coleta 

no conteiner verdes dos seguintes locais também: Centro de 

Saúde e

Tamokuteki Center.

▼Informações :

de Controle do Meio Ambiente

Center)

                                    

Feriados da Prefeitura

Fechado aos s

Feriados:

                                     

❑Imposto sobre imóveis e planejamento urbano 

(3ª parcela)

▼Informações

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

   (Hoken Nenkin

                                                         

(dados atuais de 30

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

Empréstimo 
preparativos 
para um 

 

o curso  

 

 

Como descartar pap
(papelão, revistas, jornais)

古紙
こ し

（ダンボール・

Os papéis velhos devem ser separados por tipos e colocados nos 

postos de coleta de papeis velhos 

no conteiner verdes dos seguintes locais também: Centro de 

Saúde e Assistência Social , Centro Regional de Arai, Hokubu 

Tamokuteki Center.

▼Informações :  

de Controle do Meio Ambiente

Center) ☎：053-577

                                    

Feriados da Prefeitura

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Feriados:    3 (4ª
23 (3ª

                                     

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagamento: 

Imposto sobre imóveis e planejamento urbano 

(3ª parcela)  

▼Informações  : 

☎ 053-576-4536

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :  Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

(Hoken Nenkin

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 30

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,061 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,929 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Como descartar pap
(papelão, revistas, jornais)

ダンボール・雑誌
ざ っ し

Os papéis velhos devem ser separados por tipos e colocados nos 

de papeis velhos 

no conteiner verdes dos seguintes locais também: Centro de 

Assistência Social , Centro Regional de Arai, Hokubu 

Tamokuteki Center. 

 Setor de Medidas de controle do lixo

de Controle do Meio Ambiente）

577-1280   

                                    

Feriados da Prefeitura
11月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

ábados, domingos e feriados

ª) Dia da Cultura 

3ª) Dia do Trabalhador

                                     

Pagamento dos Impostos
Novembro

11月
がつ

Prazo de pagamento: 

Imposto sobre imóveis e planejamento urbano 

 Setor de Imposto(Zeimu

4536  FAX.053

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

(Hoken Nenkin-ka) ☎ 053-576

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 30  

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2021

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
28,621 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,510 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,838 

480 

351 

237 

224 

   309 

Como descartar pap éis velhos
(papelão, revistas, jornais)

雑誌
ざ っ し

・新聞紙
し ん ぶ ん し

）

Os papéis velhos devem ser separados por tipos e colocados nos 

de papeis velhos do seu bairro. Podem colocar 

no conteiner verdes dos seguintes locais também: Centro de 

Assistência Social , Centro Regional de Arai, Hokubu 

Setor de Medidas de controle do lixo

）Haikibutsu Taisaku

  FAX：053-577

                                                         

Feriados da Prefeitura  de Novembro
役所
やくしょ

のお休
やす

み 

ábados, domingos e feriados

) Dia da Cultura  

) Dia do Trabalhador 

                                     
 

Pagamento dos Impostos
Novembro  

月
がつ

の納税
のうぜい

 

Prazo de pagamento: 30 de novembro
Imposto sobre imóveis e planejamento urbano 

Setor de Imposto(Zeimu-ka)

FAX.053-576-1896 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (5ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

576-4585  FAX. 053

                                                         

População de Kosai
 de setembro

2021年
ね ん

9月
が つ

30日
に ち

 

Total 
58,682 

 

Total 
3,439 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

ポルトガル語

éis velhos  
(papelão, revistas, jornais)  

）の出
だ

し方
  かた

 

Os papéis velhos devem ser separados por tipos e colocados nos 

do seu bairro. Podem colocar 

no conteiner verdes dos seguintes locais também: Centro de 

Assistência Social , Centro Regional de Arai, Hokubu 

Setor de Medidas de controle do lixo（Centro 

Haikibutsu Taisaku-ka (Kankyoo 

577-3253 

                     

de Novembro
 

ábados, domingos e feriados 

                                     

Pagamento dos Impostos  em 

30 de novembro  

Imposto sobre imóveis e planejamento urbano  

ka)  

 

ª parcela)   

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

FAX. 053-576-4880

                                                         

População de Kosai  
setembro  de 2021)

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

53.45％ 

13.96％ 

10.21％ 

6.89％ 

6.51％ 

- 

 

ポルトガル語 

Os papéis velhos devem ser separados por tipos e colocados nos 

do seu bairro. Podem colocar 

no conteiner verdes dos seguintes locais também: Centro de 

Assistência Social , Centro Regional de Arai, Hokubu 

Centro 

ka (Kankyoo 

                      

de Novembro  

                                      

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria 

4880 

                                                           

de 2021) 

estrangeiros dentro do 

 

 



   

ポルトガル語 

4 

 

 
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】 

Suiyo obi e  Kinyoobi  
Chikyukko Hiroba  

水
みず

よう日
び

・金
きん

よう日
び

ちきゅうっこひろば 

 

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola 

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista. 

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

▼local: Kosai Shimin Katsudoo  

Center Emina, 2º andar 

(atrás da estação de Washizu)   

▼custo : ¥300/aula 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 
Nihongo Café  

にほんごカフェ 

Vamos estudar japonês, em diálogo simples  

e fácil de entender. 

▼quando:  domingo   

※comparecer no dia, direto no local 

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F  

▼custo : ¥ 0 （gratuito） 

▼população alvo: adultos  

(idade acima de estudantes colegiais ) 

＊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) 

 

 

 

 

 

                                                      

KOKO MATSURI (KOKO まつり) 
▼quando:  28 de novembro（dom） 11:30～15：00 

▼local: Amenity Plaza Sub Arina 

▼conteúdo:  dança e instrumental típico e experiências culturais 

de diversos países.Venda de comidas de diversos países 

(p/viagem). ▼entrada: gratuita 

※Por prevenção do contágio do covid,  

será medida a temperarura do corpo  

na entrada, também pedimos que usem  

máscara e desinfectem as mãos com álcool. 

 Pessoas com sintomas de gripe, 

 não poderão participar. 

▼Informações e reservas: 

                            Associação de Intercâmbio 

 Internacional de Kosai (KOKO) 

☎ /FAX: 053-575-2008 

Plantão do mês de Novembro 9:00 ～17:00  11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 

3 (qua) Shinmura Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-594-0080 

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

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

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

23 (ter) Arai Aoba Kurinikku ( Pediatria/ Clínico geral) ☎ 053-594-0044 

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

※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 
11 7,14,21 

10:00～12:00 
12 12,19,26 

Dia de semana mês dia horário 

domingo 11 21 10:00～13:00 

quarta 
12 

1 13:30～16:30 

domingo 19 10:00～13:00 

 

 

 

dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
11 

10,17,24 15:30～17:30 

sexta 5,12,19,26 18:00～19:30 

quarta 
12 

1,8,15,22 15:30～17:30 

sexta 3,10,17 18:00～19:30 

 

 



 

 

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em 

“Hellow

Estrangeiros “

ハローワーク

▼quando

※intérprete em

(10:00

▼local : 

▼custo

▼atenç

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

não poderá ser atendido no dia.

▼informaçõe

☎ 053

Exame de AIDS e consultas

▼data e horári

 25 de novembro

▼loca l

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(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)

Consulta com Advogados e Despachan

(Vejam as datas na website da Hice)

 

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em 

“Hellow ork H amamatsu

Estrangeiros “

ハローワーク浜松
はままつ

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

quando : terça à sábado (

intérprete em português

10:00～12:00 e 

: Arai Chiiki Center

custo  : Gratuito 

atenç ão:  por ordem de chegada.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

poderá ser atendido no dia.

nformaçõe s:  Consultoria Regional de empregos de Kosai

053-594-0855  

Exame de AIDS e consultas

エイズ

data e horári o: 11 

de novembro 9:30 às 11:0

l : Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai  Kenshin  Shitsu

assunt o: exame de sangue para 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)

Consulta com Advogados e Despachan

(Vejam as datas na website da Hice)

Consultas Jurídicas para estrangeiros
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em 

amamatsu ” Consultoria Trabalhista para 

Estrangeiros “ Posto de Atendimento

浜松
はままつ

（湖西相談室
そうだんしつ

Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

terça à sábado (9:30～

português e espanhol

e 13:00～17:00

Arai Chiiki Center 

por ordem de chegada.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

poderá ser atendido no dia.  

Consultoria Regional de empregos de Kosai

 

Exame de AIDS e consultas

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

: 11 de novembro: 1

9:30 às 11:00 

Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(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)☎ 0538

※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)

Consulta com Advogados e Despachan

(Vejam as datas na website da Hice)

Consultas Jurídicas para estrangeiros
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em 

” Consultoria Trabalhista para 

Posto de Atendimento

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)  

e espanhol. 

17:00) 

por ordem de chegada. Não pode agendar

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

 

Consultoria Regional de empregos de Kosai

Exame de AIDS e consultas

相談
そうだん

 (marcar hora)

de novembro: 17:30 às 19:

 

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) 

Consulta com Advogados e Despachantes  

(Vejam as datas na website da Hice) 

Consultas Jurídicas para estrangeiros
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em português em cada consulta.

” Consultoria Trabalhista para 

Posto de Atendimento  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 

Não pode agendar. 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

Consultoria Regional de empregos de Kosai

Exame de AIDS e consultas  

(marcar hora) 

:30 

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 

 

  
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)   
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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 precisar de int

Consultas Jurídicas para estrangeiros
português em cada consulta.

” Consultoria Trabalhista para 

”  

コーナー 

 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

Consultoria Regional de empregos de Kosai  

 

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

 

▼loca

▼assunt

▼informações

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)

 

 

☆ 

 

(Toyohashi

3
 

＜Consultas do dia

1, CREATE 

2197  

＞ 

 

 

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    

português em cada consulta. 

Consultas Sobre Naishoku,

requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

data e horári o

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

3⁰ andar ☎ 0532
 

Consultas do dia

▼data e horário

Terça e quinta

1º e 3º  sábados 

e domingos 
10:15～17:00

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

a a 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 

Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.

   (外国人
がいこくじん

のための

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 

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

0532-55-3671 

Consultas do dia -a-dia ＞ 

data e horário  :  

e quinta-feira 

sábados  

 
17:00 

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.

のための相談会
そうだんかい

) 

Consultas Sobre Naishoku,
trabalhos em casa

内 職
ないしょく

相談
そうだん

 

conversação em 

japonês, saber ler e escrever em japonês 

 9:30～16:30

 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

 

ポルトガル語

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,  
trabalhos em casa  

conversação em  

 

16:30 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

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

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu Biru 

 

ポルトガル語 

 

suas preocupações e inseguranças.  

pequena a preocupação, podem consultar. 

 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku) 

Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

0855  

 

 

1 Kaihatsu Biru 

 



   

ポルトガル語 
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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 julho 
de 2021 

18/nov (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 agosto de 
2021  23/dez (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em março de 
2021 

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

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em abril 
de 2021 

14/dez (3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em dezembro 
de 2020 

11/nov (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 janeiro de 
2021 

9/dez (5ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em abril de 
2020 

10/nov(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 
2020 

8/dez(4ª)  

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 22/ set à 
10/ out de 2019 

8/nov (2ª) ★ 

13:20～ 
※Recepção: 
  13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・questionário 
・escova de dentes 
※pais e filhos, 

venham com os 
dentes escovados 

nascidos em 11 à 31 
de outubro de 2019 

29/nov (2ª)  

nascidos em 1 à 20 de 
novembro de 2019 

13/dez(2ª)  

nascidos em 21/nov à 
14 de dez de 2019 

27/dez(2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em agosto de 

2018 
24/nov (4ª)  

13:20～ 
※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em setembro 

de 2018 
15/dez(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. 

30/nov(3ª) 
 22/dez(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 3, 10, 23, 24, sábados, domingos e feriad os não funciona . 
▼Informações : Setor de Assuntos Infantis e da Família. (Kodomo Katei-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1220 

 

 


