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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 15:30 (segunda à sexta)

Para levar o lixo no centro no 
domingo do mês, será necessário fazer o 

第
だい

3日曜日
に ち よ う び

のごみの

Para evitar o congestionamento no Centro de Controle do Meio 

Ambiente(centro de coleta 

necess ário fazer o agendamento até 3 dias antes 

lixo no terceiro domingo do mês.

 lixo. Tomem cuidado.

Como agendar:  p

O site de agendamento atende em japon

espanhol, inglês e chinês.

Telefone para agendamento

) (Centro de Controle do Meio 

Atendimento telef

feriados), das 8:30

Atenç ão com os seguintes itens

o prazo para agenda

tem limitações de transporte

Informações : Setor de Medidas de

Centro de Controle do Meio Ambiente

TEL：053-577-1280 

ebsite】Kosai-shi

 

Informativo da Prefeitura de 

Poderão haver alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

                            

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

-ka) ☎  053-576
-576-4880 

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

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

9:00 às 15:30 (segunda à sexta)

ara levar o lixo no centro no 
domingo do mês, será necessário fazer o 

agendamento.
のごみの持

も

ち込
こみ

みは

 

Para evitar o congestionamento no Centro de Controle do Meio 

de coleta de lixo)

ário fazer o agendamento até 3 dias antes 

lixo no terceiro domingo do mês.

lixo. Tomem cuidado. 

poderão agendar pelo site ou por telefone

O site de agendamento atende em japon

espanhol, inglês e chinês. 

Telefone para agendamento 

(Centro de Controle do Meio 

Atendimento telefônico: de segunda à 

30～17:00 

ão com os seguintes itens

agenda é de até 3 dias antes do dia de levar o lixo. 

transporte do lixo 

Setor de Medidas de

Controle do Meio Ambiente

1280   FAX：

shi Risaikuru 

https://logoform.jp/form/oU27/39760

Informativo da Prefeitura de 

Poderão haver alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

                            

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

576-1213  

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

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

ara levar o lixo no centro no 
domingo do mês, será necessário fazer o 

agendamento.  
みは予約

よ や く

が必要
ひつよう

 

Para evitar o congestionamento no Centro de Controle do Meio 

lixo), a partir de abril de 2022 será 

ário fazer o agendamento até 3 dias antes 

lixo no terceiro domingo do mês.  Se não agendar, não poderá 

agendar pelo site ou por telefone

O site de agendamento atende em japonês, português, 

 ☎ 053-577-1280

(Centro de Controle do Meio Ambiente) 

ônico: de segunda à sexta (exceto nos 

ão com os seguintes itens  

é de até 3 dias antes do dia de levar o lixo. 

do lixo  

Setor de Medidas de Processamento

Controle do Meio Ambiente） 

：053-577-3253

 Buscar  

https://logoform.jp/form/oU27/39760

Informativo da Prefeitura de 

Poderão haver alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus. 
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Português  9:00 às 16:30 (segunda à sexta)  
9:00 às 15:30 (segunda à sexta)  

ara levar o lixo no centro no terceiro 
domingo do mês, será necessário fazer o 

必要
ひつよう

になります 

Para evitar o congestionamento no Centro de Controle do Meio 

a partir de abril de 2022 será 

ário fazer o agendamento até 3 dias antes para levar o 

e não agendar, não poderá 

agendar pelo site ou por telefone

ês, português, 

1280 (Kankyoo 

 

sexta (exceto nos 

é de até 3 dias antes do dia de levar o lixo. 

Processamento do Lixo

3253 

https://logoform.jp/form/oU27/39760 

Informativo da Prefeitura de  

Poderão haver alterações no conteúdo publicado, devido 
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terceiro 
domingo do mês, será necessário fazer o 

 

Para evitar o congestionamento no Centro de Controle do Meio 

a partir de abril de 2022 será 

para levar o 

e não agendar, não poderá 

agendar pelo site ou por telefone 

(Kankyoo 

sexta (exceto nos 

é de até 3 dias antes do dia de levar o lixo.  

do Lixo

O LINE 

3 pontos que tornar
①Poderão escolher o recebimento de informações ou outros que 
lhe interessam, em

Escolhendo

 
「がいこくのひと」
japonês fácil.

②Na parte de baixo da tela de diálogo será instalado o menu com 
3 opções: 
ロナ・防災」

③Será possível agendar o uso de instituições esportivas
sistema online.

▼modo do cadastro
・Cadastro através do código de barra QR
・Pelo 
adicionando na lista de amigos. 
Buscar por

▼cupom de incentivo para restaurantes e instituições  que 

servem refeições e bebidas.
Se adicionar o LINE oficial da prefeitura de Kosai na sua lista de 
amigos do aplicativo do LINE, entre 1
março(dom), serão enviados cupons 
de desconto para usar nos restaurantes
e outros da cidade.

 

※Restaurantes 
onde poderão utilizar

 

 

 
▼Informações
(Hisho Koohoo
Setor de
(Cupom de desconto)

 

O LINE oficial

湖西市
こ さ い し

公式
こうしき

pontos que tornar
Poderão escolher o recebimento de informações ou outros que 

interessam, em
Escolhendo「受信設定」

「がいこくのひと」
japonês fácil. 
Na parte de baixo da tela de diálogo será instalado o menu com 

3 opções: 「暮らし」

ロナ・防災」(Corona
Será possível agendar o uso de instituições esportivas

sistema online. 

odo do cadastro
Cadastro através do código de barra QR

elo aplicativo LINE, 
adicionando na lista de amigos. 
Buscar por「＠kosaicity

▼cupom de incentivo para restaurantes e instituições  que 

servem refeições e bebidas.
Se adicionar o LINE oficial da prefeitura de Kosai na sua lista de 
amigos do aplicativo do LINE, entre 1
março(dom), serão enviados cupons 
de desconto para usar nos restaurantes
e outros da cidade.

 

Restaurantes  
onde poderão utilizar

▼Informações :Setor de Secretaria
(Hisho Koohoo-ka) 
Setor de Promoção 
(Cupom de desconto)

O projeto do

instituições que servem refeições e bebidas do 

aplicativo LINE, foi adiado 

de Medidas prioritárias para prevenir a propagação do 

contágio. 

ficial  da prefeitura de Kosai 
será renovado!

公式
こうしき

ＬＩＮＥがリニューアルします
pontos que tornarão mais prático o uso do aplicativo.
Poderão escolher o recebimento de informações ou outros que 

interessam, em「Idioma japonês fácil
「受信設定」(instalar o recebimento)

「がいこくのひと」(p/estrangeiro

Na parte de baixo da tela de diálogo será instalado o menu com 
「暮らし」(Cotidiano)

(Corona・prevenç
Será possível agendar o uso de instituições esportivas

odo do cadastro  
Cadastro através do código de barra QR

aplicativo LINE,  
adicionando na lista de amigos. 

kosaicity」e fazer o c

cupom de incentivo para restaurantes e instituições  que 

servem refeições e bebidas.  
Se adicionar o LINE oficial da prefeitura de Kosai na sua lista de 
amigos do aplicativo do LINE, entre 1
março(dom), serão enviados cupons 
de desconto para usar nos restaurantes
e outros da cidade. 

 
onde poderão utilizar 

Setor de Secretaria
ka) ☎053-4541 FAX 053

Promoção Indústrias e Comércio
(Cupom de desconto) ☎053-576

o cupom de incentivo

instituições que servem refeições e bebidas do 

aplicativo LINE, foi adiado 

de Medidas prioritárias para prevenir a propagação do 

da prefeitura de Kosai 
será renovado!

がリニューアルします
ão mais prático o uso do aplicativo.

Poderão escolher o recebimento de informações ou outros que 
japonês fácil」 

instalar o recebimento)

estrangeiros), receberá as informações em 

Na parte de baixo da tela de diálogo será instalado o menu com 
(Cotidiano),「魅力」(Pontos atr

prevenção de desastres).
Será possível agendar o uso de instituições esportivas

Cadastro através do código de barra QR 

adicionando na lista de amigos.  
e fazer o cadastro.

cupom de incentivo para restaurantes e instituições  que 

 
Se adicionar o LINE oficial da prefeitura de Kosai na sua lista de 
amigos do aplicativo do LINE, entre 1ºde fevereiro(3) à 6 de 
março(dom), serão enviados cupons  
de desconto para usar nos restaurantes 

Setor de Secretaria e Relações Públicas
4541 FAX 053-576

ústrias e Comércio (Sangyoo
576-1215 FAX 053

incentivo para restaurant

instituições que servem refeições e bebidas do 

aplicativo LINE, foi adiado devido o decreto do governo 

de Medidas prioritárias para prevenir a propagação do 

ポルトガル語

da prefeitura de Kosai 
será renovado!  

がリニューアルします！ 
ão mais prático o uso do aplicativo. 

Poderão escolher o recebimento de informações ou outros que 
  

instalar o recebimento) 

, receberá as informações em 

Na parte de baixo da tela de diálogo será instalado o menu com 
Pontos atrativos),

ão de desastres). 
Será possível agendar o uso de instituições esportivas pelo 

 

dastro. 

cupom de incentivo para restaurantes e instituições  que 

Se adicionar o LINE oficial da prefeitura de Kosai na sua lista de 
de fevereiro(3) à 6 de 

Relações Públicas 
576-1139 
(Sangyoo Shinkoo

1215 FAX 053-576-1115

para restaurantes e 

instituições que servem refeições e bebidas do 

devido o decreto do governo 

de Medidas prioritárias para prevenir a propagação do 

 

ポルトガル語 

da prefeitura de Kosai 

Poderão escolher o recebimento de informações ou outros que 

, receberá as informações em 

Na parte de baixo da tela de diálogo será instalado o menu com 
ativos),「コ

pelo 

cupom de incentivo para restaurantes e instituições  que 

Se adicionar o LINE oficial da prefeitura de Kosai na sua lista de 
de fevereiro(3) à 6 de 

 

Shinkoo-ka) 
1115 

 

s e 

devido o decreto do governo 

de Medidas prioritárias para prevenir a propagação do 



 

 

 

 
Informativo da Declaração de Imposto de 

Renda, de Residência

 

O Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

ano anterior (de 1

■Pessoas que devem faz

renda (exemplos)

・tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

vendas de imóveis, etc.

・compraram ou venderam terrenos ou casas

・se a renda salarial adquirida passou de 20 milhões de ienes

・receberam 

・tiveram outras rendas

normal.(Ex: salário

・aqueles que a empresa n

・Os 

solares, que ultrapassem de 

■Pessoas que desejam fazer a declaração

imposto (exemplos)

・por dedução de despesas médicas ou de medicação de 

prevenção da saúde 

・por dedução de compra de casa ou outros

・por dedução de doações

・pessoas que receberam o gensen da 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

de receberem a devoluç

■Pessoas que devem fazer a declaração

residencial municipal e da província

・tiveram rendas 

salário ou aposentadoria

・não tiveram renda durante o ano de 2021, mas precisam 

adquirir o comprovante da renda (tributável) do ano 2022 (R4).

・pretendem receber redução 

nacional de 

(Kaigo Hoken). 

�Declaração de renda na Prefeitura

▼quando

março.

definidos conforme o seu bairro:

▼atendimento :

▼local

▼outros: 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

※Não atendemos aos assuntos de 

setor de impostos da prefeitura,

fevereiro (4ª)

▼Informações

(Zeimu

Informativo da Declaração de Imposto de 
Renda, de Residência

所得税
し ょ と く ぜ い

Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

ano anterior (de 1ºde janeiro à 

Pessoas que devem faz

renda (exemplos)  

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

vendas de imóveis, etc.

compraram ou venderam terrenos ou casas

a renda salarial adquirida passou de 20 milhões de ienes

receberam salários de 2 ou mais empresas

tiveram outras rendas

normal.(Ex: salário

aqueles que a empresa n

 que tiveram a renda

solares, que ultrapassem de 

Pessoas que desejam fazer a declaração

imposto (exemplos)

por dedução de despesas médicas ou de medicação de 

prevenção da saúde 

por dedução de compra de casa ou outros

dedução de doações

pessoas que receberam o gensen da 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

de receberem a devoluç

Pessoas que devem fazer a declaração

residencial municipal e da província

tiveram rendas tributáveis abaixo de 

salário ou aposentadoria

não tiveram renda durante o ano de 2021, mas precisam 

adquirir o comprovante da renda (tributável) do ano 2022 (R4).

pretendem receber redução 

nacional de saúde ou do seguro de assistência de enfermagem

(Kaigo Hoken).  

Declaração de renda na Prefeitura

quando  : para moradores 

março.Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

definidos conforme o seu bairro:

atendimento :  9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00

local : 1° andar da prefeitura de Kosai

outros: não tem intérprete

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

ão atendemos aos assuntos de 

setor de impostos da prefeitura,

fevereiro (4ª) à 15 de 

Informações  : Setor de Impostos

-ka) ☎ 053-

 

 
Informativo da Declaração de Imposto de 

Renda, de Residência
Província

所得税
し ょ と く ぜ い

・市
し

県民
けんみん

税
ぜい

の確定
か く て い

Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

de janeiro à 31

Pessoas que devem faz er a declaração

 

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

vendas de imóveis, etc. 

compraram ou venderam terrenos ou casas

a renda salarial adquirida passou de 20 milhões de ienes

salários de 2 ou mais empresas

tiveram outras rendas acima de 

normal.(Ex: salário＋aposentadoria

aqueles que a empresa não fez a declaração da renda

que tiveram a renda tributável

solares, que ultrapassem de ¥200,000. 

Pessoas que desejam fazer a declaração

imposto (exemplos)  

por dedução de despesas médicas ou de medicação de 

prevenção da saúde  

por dedução de compra de casa ou outros

dedução de doações 

pessoas que receberam o gensen da 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

de receberem a devolução de imposto.

Pessoas que devem fazer a declaração

residencial municipal e da província

tributáveis abaixo de 

salário ou aposentadoria. 

não tiveram renda durante o ano de 2021, mas precisam 

adquirir o comprovante da renda (tributável) do ano 2022 (R4).

pretendem receber redução ou abatimento 

saúde ou do seguro de assistência de enfermagem

 

Declaração de renda na Prefeitura

moradores de Washizu: dias 

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

definidos conforme o seu bairro: 

9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00

1° andar da prefeitura de Kosai

não tem intérprete ※Ao virem, usem máscaras, 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

ão atendemos aos assuntos de 

setor de impostos da prefeitura,

à 15 de março (3ª).

Setor de Impostos

-576-1218 FAX 053

 

 
Informativo da Declaração de Imposto de 

Renda, de Residência  Municipal e da 
Província  

確定
か く て い

申告
し ん こ く

をお知

Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável.

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

31 de dezembro de 2021).

a declaração  do

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

compraram ou venderam terrenos ou casas, etc

a renda salarial adquirida passou de 20 milhões de ienes

salários de 2 ou mais empresas 

de ¥ 200.000, al

aposentadoria,etc) 

ão fez a declaração da renda

tributável da venda de

200,000. ・ou o

Pessoas que desejam fazer a declaração  

por dedução de despesas médicas ou de medicação de 

por dedução de compra de casa ou outros 

pessoas que receberam o gensen da  

aposentadoria recebida e tem a possibilidade 

ão de imposto. 

Pessoas que devem fazer a declaração  do imposto 

residencial municipal e da província (exemplos)

tributáveis abaixo de ¥ 200.000, além do 

não tiveram renda durante o ano de 2021, mas precisam 

adquirir o comprovante da renda (tributável) do ano 2022 (R4).

ou abatimento da taxa do seguro

saúde ou do seguro de assistência de enfermagem

Declaração de renda na Prefeitura  

de Washizu: dias 7

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

 dias 14 e 15 de março.

9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00

1° andar da prefeitura de Kosai 

Ao virem, usem máscaras, 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

ão atendemos aos assuntos de declaração de renda no 

setor de impostos da prefeitura, durante os dias 

março (3ª). 

Setor de Impostos 

FAX 053-576-1896

Informativo da Declaração de Imposto de 
Municipal e da 

知らせ 

Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável. 

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

de dezembro de 2021). 

do imposto de 

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

etc. 

a renda salarial adquirida passou de 20 milhões de ienes

 

, além do salário 

ão fez a declaração da renda 

da venda de painéis 

outros 

de restituição do 

por dedução de despesas médicas ou de medicação de 

aposentadoria recebida e tem a possibilidade  

do imposto 

exemplos)  

200.000, além do 

não tiveram renda durante o ano de 2021, mas precisam 

adquirir o comprovante da renda (tributável) do ano 2022 (R4).

da taxa do seguro

saúde ou do seguro de assistência de enfermagem

7, 8, 9, 10 e 11 de 

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

14 e 15 de março. 

9:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00 

Ao virem, usem máscaras, 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo.

declaração de renda no 

durante os dias 16 de 

1896 
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■Documentos necessários

・car

・「

・cartão

・código 

・Gensen do salário ou

・comprovantes de renda

(gensen,

reembolso de seguros de vida

avisos de pagametos

・doc

seguro de vida, 

pagamento do

doação feita,etc .

・formulário 

・formul

agricultores, imobili

・caderneta do banco 

conta e

※Dependendo do 

documentos

■As seguintes declarações 

Os estrangeiros que desejam declarar dependentes 

no exterior, 

deduções de financiamentos de imóveis, de imposto de 

consumo de 

heranças, estrangeiros, etc.

▼quando

9:00

※Somente nos dia

27 de 

※previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

  Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

  Poderão pegar a senha antecipada, pelo “Line” oficial da 

Repartição Geral de Finanças do Governo.

▼local

▼outros

▼Informações

Nishi

■ A declaração pode ser feita em casa também

As pessoas que 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

setor de Impostos da prefeitura ou

▼Local para 

Hamamatsu Nishi Zeimusho

〒430

Naka

Informativo da Declaração de Imposto de 

Imposto de Renda e Residencial Municipal e da Província 

são os impostos cobrados sobre a renda pessoal tributável. 

Este imposto é calculado sobre todas as rendas tributáveis do 

 

de 

tiveram renda de negócios próprios, de atividades agrícolas, de 

a renda salarial adquirida passou de 20 milhões de ienes 

ém do salário 

de restituição do 

adquirir o comprovante da renda (tributável) do ano 2022 (R4). 

da taxa do seguro 

saúde ou do seguro de assistência de enfermagem 

, 8, 9, 10 e 11 de 

Para as pessoas que não podem vir nos dias e locais 

desinfetem as mãos e favor medirem a temperatura do corpo. 

declaração de renda no 

Documentos necessários

carimbo(de borracha não será aceito)

「cartão do my number

cartão de aviso da declaração da renda enviada pela Receita

código eletrônico para a declaração (quem tem).

Gensen do salário ou

comprovantes de renda

(gensen,comprovante de pagamento da pens

reembolso de seguros de vida

avisos de pagametos

documentos para a dedução(c

seguro de vida, 

pagamento do seguro de saúde

doação feita,etc .

formulário de dedução de despesas médicas preenchido

formulário dos detalhes de despesas(p/comerciantes, 

agricultores, imobili

caderneta do banco 

conta e a agência

Dependendo do 

documentos. 

As seguintes declarações 

Os estrangeiros que desejam declarar dependentes 

no exterior, as pessoas que vão fazer a primeira declaração de 

deduções de financiamentos de imóveis, de imposto de 

consumo de empresas privadas(Kojin Jigyoo), sobre doações e 

heranças, estrangeiros, etc.

quando  : 16 de fevereiro (4ª) à 15 de março (3ª)  

9:00～17:00 (chegando no limite das vagas, termina)

Somente nos dia

27 de fevereiro(dom).

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

Poderão pegar a senha antecipada, pelo “Line” oficial da 

Repartição Geral de Finanças do Governo.

local  : ACT CITY Hamamatsu 

outros  : não tem intérprete

Informações  : 

Nishi (Hamamatsu Nishi Zeimusho)

A declaração pode ser feita em casa também

As pessoas que 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

setor de Impostos da prefeitura ou

▼Local para envio

Hamamatsu Nishi Zeimusho

430-8585 Hamamatsu

Naka-ku Chuuoo 1

Documentos necessários  

(de borracha não será aceito)

ão do my number」do declarante

aviso da declaração da renda enviada pela Receita

eletrônico para a declaração (quem tem).

Gensen do salário ou aposentadoria.

comprovantes de rendas adquirida

comprovante de pagamento da pens

reembolso de seguros de vida

avisos de pagametos de outros

umentos para a dedução(c

seguro de vida, seguro de terremoto, 

seguro de saúde

doação feita,etc . 

de dedução de despesas médicas preenchido

rio dos detalhes de despesas(p/comerciantes, 

agricultores, imobiliárias,etc) 

caderneta do banco no nome do

agência 

Dependendo do conteúdo de decl

 

As seguintes declarações deverão ser feitas no Acty City

Os estrangeiros que desejam declarar dependentes 

pessoas que vão fazer a primeira declaração de 

deduções de financiamentos de imóveis, de imposto de 

empresas privadas(Kojin Jigyoo), sobre doações e 

heranças, estrangeiros, etc. 

de fevereiro (4ª) à 15 de março (3ª)  

17:00 (chegando no limite das vagas, termina)

Somente nos dia úteis. Porém, funciona nos dias 20

fevereiro(dom). 

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

Poderão pegar a senha antecipada, pelo “Line” oficial da 

Repartição Geral de Finanças do Governo.

ACT CITY Hamamatsu 

ão tem intérprete 

: Escritório da Receita de Hamamatsu 

(Hamamatsu Nishi Zeimusho)

A declaração pode ser feita em casa também

sabem preencher os formulários, podem enviar 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

setor de Impostos da prefeitura ou

envio :  

Hamamatsu Nishi Zeimusho 

8585 Hamamatsu-shi  

ku Chuuoo 1-12-4 

 

(de borracha não será aceito) 

do declarante 

aviso da declaração da renda enviada pela Receita

eletrônico para a declaração (quem tem).

aposentadoria.※Não 

adquiridas durante o ano de 2021

comprovante de pagamento da pens

reembolso de seguros de vida por ter chegado o prazo

de outros, etc. 

umentos para a dedução(comprovante para a dedução do 

terremoto, comprovantes d

seguro de saúde, recibo do pagamento da 

de dedução de despesas médicas preenchido

rio dos detalhes de despesas(p/comerciantes, 

no nome do declarante,com o número da 

de declaração, outros 

deverão ser feitas no Acty City

Os estrangeiros que desejam declarar dependentes 

pessoas que vão fazer a primeira declaração de 

deduções de financiamentos de imóveis, de imposto de 

empresas privadas(Kojin Jigyoo), sobre doações e 

de fevereiro (4ª) à 15 de março (3ª)  

17:00 (chegando no limite das vagas, termina)

Porém, funciona nos dias 20

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração.

Poderão pegar a senha antecipada, pelo “Line” oficial da 

Repartição Geral de Finanças do Governo.

ACT CITY Hamamatsu Tenji Event Hall

 

rio da Receita de Hamamatsu 

(Hamamatsu Nishi Zeimusho)  ☎ 053

A declaração pode ser feita em casa também

preencher os formulários, podem enviar 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal 

setor de Impostos da prefeitura ou na Sucursal de Arai.

 

 

 

ポルトガル語

aviso da declaração da renda enviada pela Receita

eletrônico para a declaração (quem tem). 

ão pode ser a cópia.

durante o ano de 2021

comprovante de pagamento da pensão, de 

por ter chegado o prazo, 

omprovante para a dedução do 

comprovantes do 

o do pagamento da 

de dedução de despesas médicas preenchido

rio dos detalhes de despesas(p/comerciantes, 

declarante,com o número da 

aração, outros 

deverão ser feitas no Acty City

Os estrangeiros que desejam declarar dependentes que vivem 

pessoas que vão fazer a primeira declaração de 

deduções de financiamentos de imóveis, de imposto de 

empresas privadas(Kojin Jigyoo), sobre doações e 

de fevereiro (4ª) à 15 de março (3ª)   

17:00 (chegando no limite das vagas, termina) 

Porém, funciona nos dias 20 (dom) e 

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem

Serão distribuídas no dia e no local da declaração. 

Poderão pegar a senha antecipada, pelo “Line” oficial da 

Repartição Geral de Finanças do Governo. 

Tenji Event Hall  

rio da Receita de Hamamatsu  

053-555-7111 

A declaração pode ser feita em casa também   

preencher os formulários, podem enviar 

diretamente à Receita ou deixar na caixa postal colocada no 

na Sucursal de Arai. 

 

ポルトガル語 

aviso da declaração da renda enviada pela Receita  

a cópia. 

durante o ano de 2021.  

 

omprovante para a dedução do 

o do pagamento da 

de dedução de despesas médicas preenchido 

declarante,com o número da 

deverão ser feitas no Acty City  

que vivem 

pessoas que vão fazer a primeira declaração de 

empresas privadas(Kojin Jigyoo), sobre doações e 

 

(dom) e  

previsão: será distribuído a ficha de recepção por ordem 

Poderão pegar a senha antecipada, pelo “Line” oficial da 

 

 

preencher os formulários, podem enviar 

no 

 



 

 

do Auxílio Infantil

O auxilio infantil

com a idade até a conclusão do 

Chuugakkoo (ginásio).

 O próximo depósito será na 

seguinte data:

●data do depósi

● valores 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Informações

(Kodomo 

                                                          

 

Orientação Sobre Prevenção de Desastres

▼data e horário:

10:00 às 11:30

▼local: 

▼conteúdo:

do terremoto e outros

▼custo:

＊venham com uma roupa que possam

▼Informações: 

Kosai (Kosai Kokusai Kouryuu Kyookai)

                                                         

 

Foi realizada a reunião de treinamento do 
HUG (jogo de gerenciamento do centro de 

evacuação) com os estrangeiros e 

No dia 30 de outubro(sab), 12 pessoas, incluindo os moradores 

da região de Omote Washizu e os intérpretes voluntários, 

participaram do treinamento de experiência da HUG (jogos de 

administração do centro de evacuação). O jogo de administração 

do centro de evacuação é um jogo que faz a simulação e a 

preparação para administrar o local de refúgio num grande 

desastre natural, tais como quando acontecer um grande 

terremoto e tufão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
al

or
 d

o 
au

xí
lio

 

Até 3 anos 

Maiores de 3 anos

Maiores de 3 anos

E

P

Fevereiro é o mês de depósito 
do Auxílio Infantil

２
 が つ

auxilio infantil é fornecido para os pais que sustentam filhos 

com a idade até a conclusão do 

Chuugakkoo (ginásio).

O próximo depósito será na 

seguinte data: 

ata do depósito: 10 de fevereiro

valores referente aos meses: Outubro de 2021 à Janeiro de 

  ※não será enviado nenhum aviso.

Informações  : Setor de

(Kodomo Katei-ka) ☎

                                                          

Orientação Sobre Prevenção de Desastres

data e horário:  6 de fevereiro(dom)  

10:00 às 11:30

local: em frente à estação de Washizu

conteúdo: experimentar o tremor 

do terremoto e outros

custo:  gratuito  

enham com uma roupa que possam

Informações: Associação de Interc

Kosai (Kosai Kokusai Kouryuu Kyookai)

                                                         

Foi realizada a reunião de treinamento do 
HUG (jogo de gerenciamento do centro de 

evacuação) com os estrangeiros e 

外国人
が い こ く じ ん

HUG
Ｈ Ｕ Ｇ

（避難所
ひ な ん じ ょ

No dia 30 de outubro(sab), 12 pessoas, incluindo os moradores 

da região de Omote Washizu e os intérpretes voluntários, 

participaram do treinamento de experiência da HUG (jogos de 

administração do centro de evacuação). O jogo de administração 

o centro de evacuação é um jogo que faz a simulação e a 

preparação para administrar o local de refúgio num grande 

desastre natural, tais como quando acontecer um grande 

terremoto e tufão.  

Até 3 anos  

Maiores de 3 anos

Maiores de 3 anos

Estudantes do

Para aqueles que passam do limite 

renda tributável estipulado para o 

recebimento do auxílio

 
Fevereiro é o mês de depósito 
do Auxílio Infantil

２月
が つ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

é fornecido para os pais que sustentam filhos 

com a idade até a conclusão do  

Chuugakkoo (ginásio). 

O próximo depósito será na  

10 de fevereiro

e aos meses: Outubro de 2021 à Janeiro de 

não será enviado nenhum aviso.

Setor de Assuntos Infantis e de Família

☎053-576-1813

                                                          

Orientação Sobre Prevenção de Desastres
防災
ぼうさい

講座
こ う ざ

6 de fevereiro(dom)  

10:00 às 11:30 

em frente à estação de Washizu

xperimentar o tremor 

do terremoto e outros 

 

enham com uma roupa que possam

Associação de Interc

Kosai (Kosai Kokusai Kouryuu Kyookai)

                                                         

Foi realizada a reunião de treinamento do 
HUG (jogo de gerenciamento do centro de 

evacuação) com os estrangeiros e 
japoneses 

外国人
が い こ く じ ん

も日本人
に ほ ん じ ん

避難所
ひ な ん じ ょ

運営
う ん えい

ゲーム
げ ー む

No dia 30 de outubro(sab), 12 pessoas, incluindo os moradores 

da região de Omote Washizu e os intérpretes voluntários, 

participaram do treinamento de experiência da HUG (jogos de 

administração do centro de evacuação). O jogo de administração 

o centro de evacuação é um jogo que faz a simulação e a 

preparação para administrar o local de refúgio num grande 

desastre natural, tais como quando acontecer um grande 

 

 

Maiores de 3 anos（1° e 2° filho

Maiores de 3 anos（3° filho em diante

do Chuugakkoo

aqueles que passam do limite 

renda tributável estipulado para o 

recebimento do auxílio（u

 
Fevereiro é o mês de depósito 
do Auxílio Infantil  (Jidoo Teate)

手当の支給
しきゅう

月
づき

です

é fornecido para os pais que sustentam filhos 

 

10 de fevereiro  (5ª） 

e aos meses: Outubro de 2021 à Janeiro de 

não será enviado nenhum aviso. 

Assuntos Infantis e de Família

1813  FAX 053

                                                          

Orientação Sobre Prevenção de Desastres
講座
こ う ざ

 

6 de fevereiro(dom)   

em frente à estação de Washizu 

xperimentar o tremor  

enham com uma roupa que possam se mover com facilidade

Associação de Intercâmbio Internacional de 

Kosai (Kosai Kokusai Kouryuu Kyookai) ☎/FAX: 053

                                                         

Foi realizada a reunião de treinamento do 
HUG (jogo de gerenciamento do centro de 

evacuação) com os estrangeiros e 
japoneses  

日本人
に ほ ん じ ん

も一緒
い っ し ょ

に訓練
く ん れん

 

ゲーム
げ ー む

）体験会
たいけんかい

を行いました
お こ な い ま し た

No dia 30 de outubro(sab), 12 pessoas, incluindo os moradores 

da região de Omote Washizu e os intérpretes voluntários, 

participaram do treinamento de experiência da HUG (jogos de 

administração do centro de evacuação). O jogo de administração 

o centro de evacuação é um jogo que faz a simulação e a 

preparação para administrar o local de refúgio num grande 

desastre natural, tais como quando acontecer um grande 

1° e 2° filho） 

3° filho em diante） 

Chuugakkoo (ginásio) 

aqueles que passam do limite 

renda tributável estipulado para o 

uniforme） 

Fevereiro é o mês de depósito  
(Jidoo Teate)  

です 

é fornecido para os pais que sustentam filhos 

e aos meses: Outubro de 2021 à Janeiro de 

Assuntos Infantis e de Família 

053-576-1220 

                                                          

Orientação Sobre Prevenção de Desastres

se mover com facilidade

âmbio Internacional de 

/FAX: 053-575-2008

                                                         

Foi realizada a reunião de treinamento do 
HUG (jogo de gerenciamento do centro de 

evacuação) com os estrangeiros e 

 

いました
お こ な い ま し た

 

No dia 30 de outubro(sab), 12 pessoas, incluindo os moradores 

da região de Omote Washizu e os intérpretes voluntários, 

participaram do treinamento de experiência da HUG (jogos de 

administração do centro de evacuação). O jogo de administração 

o centro de evacuação é um jogo que faz a simulação e a 

preparação para administrar o local de refúgio num grande 

desastre natural, tais como quando acontecer um grande 

¥15,000 mensal

¥10,000 mensal

 ¥15,000 mensal

¥10,000 mensal

¥5,000 mensal

 

3 

 
 

é fornecido para os pais que sustentam filhos 

e aos meses: Outubro de 2021 à Janeiro de 

1220 

                                                           

Orientação Sobre Prevenção de Desastres  

se mover com facilidade 

âmbio Internacional de 

2008 

                                                          

Foi realizada a reunião de treinamento do 
HUG (jogo de gerenciamento do centro de 

No dia 30 de outubro(sab), 12 pessoas, incluindo os moradores 

participaram do treinamento de experiência da HUG (jogos de 

administração do centro de evacuação). O jogo de administração 

Foram analisadas todas as circunstâncias das pessoas que se 

refugiaram para o centro de evacuação (tais como, idade, sexo, 

nacionalidade, estado de saúde, animais de estimação, etc), e 

foram discutidas quais seriam os melhores locais para definir o 

centro de evacuação, de como distribuir cobertores e alimentos, e 

quais seriam as regras de administração e a melhor localização 

do banheiro e outros.

A opinião dos participantes foram de que os preparativos diários 

para os estrangeiros lidarem com os desastres naturais são muito 

importantes, e que esse programa foi uma 

educacional e necessário.

                                                    

Feriados da Prefeitura
 

Fechados aos Sábados e

Feriados de 

                            

Pagamento dos Impostos

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

 (Hoken Nenkin

❏Imposto 

planejamento urbano(4ª parcela)

▼Informações

   

                                                         

(dados atuais de 31

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

filipinos

indonésios

outros

 

15,000 mensal 

10,000 mensal 

15,000 mensal 

10,000 mensal 

5,000 mensal 

Foram analisadas todas as circunstâncias das pessoas que se 

refugiaram para o centro de evacuação (tais como, idade, sexo, 

nacionalidade, estado de saúde, animais de estimação, etc), e 

foram discutidas quais seriam os melhores locais para definir o 

centro de evacuação, de como distribuir cobertores e alimentos, e 

uais seriam as regras de administração e a melhor localização 

do banheiro e outros.

A opinião dos participantes foram de que os preparativos diários 

para os estrangeiros lidarem com os desastres naturais são muito 

importantes, e que esse programa foi uma 

educacional e necessário.

                                                   

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriados de fevereiro

11(6ª) Dia da Constituição do País

23(4ª) Aniversário do 

                            

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagam

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :  Setor de Seguro de Saúde

(Hoken Nenkin

Imposto sobre bens imóveis, e 

planejamento urbano(4ª parcela)

▼Informações

   ☎ 053-576-4536  

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,030 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,904 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

filipinos 

indonésios 

outros 

Foram analisadas todas as circunstâncias das pessoas que se 

refugiaram para o centro de evacuação (tais como, idade, sexo, 

nacionalidade, estado de saúde, animais de estimação, etc), e 

foram discutidas quais seriam os melhores locais para definir o 

centro de evacuação, de como distribuir cobertores e alimentos, e 

uais seriam as regras de administração e a melhor localização 

do banheiro e outros.  

A opinião dos participantes foram de que os preparativos diários 

para os estrangeiros lidarem com os desastres naturais são muito 

importantes, e que esse programa foi uma 

educacional e necessário.   

                                                   

Feriados da Prefeitura
2月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

Fechados aos Sábados e Domingos e feriados

fevereiro :  

) Dia da Constituição do País

) Aniversário do Imperador

                            

Pagamento dos Impostos
2月

がつ

の

Prazo de pagamento: 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Setor de Seguro de Saúde

(Hoken Nenkin-ka) ☎ 053-576

sobre bens imóveis, e 

planejamento urbano(4ª parcela)

 : Setor de Impostos (Zeimu

4536  FAX 053

                                                         

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 
28,613 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,524 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,838 

475 

352 

229 

219 

   315 

Foram analisadas todas as circunstâncias das pessoas que se 

refugiaram para o centro de evacuação (tais como, idade, sexo, 

nacionalidade, estado de saúde, animais de estimação, etc), e 

foram discutidas quais seriam os melhores locais para definir o 

centro de evacuação, de como distribuir cobertores e alimentos, e 

uais seriam as regras de administração e a melhor localização 

A opinião dos participantes foram de que os preparativos diários 

para os estrangeiros lidarem com os desastres naturais são muito 

importantes, e que esse programa foi uma atividade muito 

                                                   
 

Feriados da Prefeitura  em Fevereiro
役所
やくしょ

のお休
やす

み 

Domingos e feriados

) Dia da Constituição do País 

Imperador 

                                                        
 

Pagamento dos Impostos  em 
の納税

のうぜい

 

ento: 28 de fevereiro
Taxa do Seguro Nacional de Saúde (8ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde 

576-4585  FAX. 053

sobre bens imóveis, e  

planejamento urbano(4ª parcela)  

Impostos (Zeimu

053-576-1896 

                                                         

 
População de Kosai

 de dezembro
2021年

ね ん

12月
が つ

31日
に ち

 

Total 
58,643 

 

Total 
3,428 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

ポルトガル語

Foram analisadas todas as circunstâncias das pessoas que se 

refugiaram para o centro de evacuação (tais como, idade, sexo, 

nacionalidade, estado de saúde, animais de estimação, etc), e 

foram discutidas quais seriam os melhores locais para definir o 

centro de evacuação, de como distribuir cobertores e alimentos, e 

uais seriam as regras de administração e a melhor localização 

A opinião dos participantes foram de que os preparativos diários 

para os estrangeiros lidarem com os desastres naturais são muito 

atividade muito 

                                                   

em Fevereiro
 

Domingos e feriados 

                            

em Fevereiro

de fevereiro  

(8ª parcela)  

 e Aposentadoria

FAX. 053-576-4880

Impostos (Zeimu-ka) 

 

                                                         

População de Kosai  
dezembro  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  

53.62％ 

13.86％ 

10.27％ 

6.68％ 

6.39％ 

- 

 

ポルトガル語 

Foram analisadas todas as circunstâncias das pessoas que se 

refugiaram para o centro de evacuação (tais como, idade, sexo, 

nacionalidade, estado de saúde, animais de estimação, etc), e 

foram discutidas quais seriam os melhores locais para definir o 

centro de evacuação, de como distribuir cobertores e alimentos, e 

uais seriam as regras de administração e a melhor localização 

A opinião dos participantes foram de que os preparativos diários 

para os estrangeiros lidarem com os desastres naturais são muito 

atividade muito 

                                                    

em Fevereiro  

                               

Fevereiro  

e Aposentadoria 

4880 

                                                           

de 2021) 

estrangeiros dentro do 

 

 

 



   

ポルトガル語 
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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 

                                                      

 
Nihongo Café  

日本語
に ほ ん ご

カフェ 

Vamos estudar japonês, em diálogo fácil de entender. 

▼quando:  domingo  ※comparecer no dia, direto no local 

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina 2F  

▼custo : gratuito 

▼população alvo: adultos  

(idade acima de estudantes colegiais ) 

 

 

Suiyo obi e  Kinyoobi  
Chikyukko Hiroba 

水
すい

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 

 ▼custo : ¥300/aula 

Center Emina, 2º andar (atrás da estação de Washizu)   

※18/02 (Reunião dos pais e apresentação das redações  de 

leitura de livros. E entrevista individual. 

 

 

 

 

 

 

                               

 
Vamos experimentar a vida na escola ！ 

小 学 校
しょうがっこう

生活
せいかつ

を体験
たいけん

してみよう！ 

Vamos aprender a língua japonesa e como é a escola japonesa 

em família, antes de entrar na escola. Podem conhecer um pouco 

da vida escolar! 

▼local: Kosai Shimin Katsudoo 

 Center Emina,  

2º andar ▼custo : ¥ 300 por aula 

▼trazer:  material para anotações 

 

Curso do língua japonesa e sobre a vida escolar 

dia da 
semana 

mês dia horário 

domingo 
2 6, 13, 20, 27 

10:00～12:00 
3 6, 13 

 

Dia de semana mês dia horário 

quarta 
2 

2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 

quarta 
3 

2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 

 

mês dia horário 

2 15, 16, 21, 22 
18:00～19:30 

3 1, 2, 8, 9, 15, 16 

22, 23(conhecer a escola) 9:00～12:00 

 

Plantão do mês de Fevereiro 9:00 ～17:00  2月
がつ

の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 

Dia Hospitais e Clínicas Telefones 

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

11 (6ª) Itoo Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-578-0658 

13 (dom) Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico geral) ☎ 053-574-3317 

20 (dom) Shinmura Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-594-0080 

23 (4ª) Ishihama Iin (Clínico geral/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

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

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

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

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

 

dia da 
semana 

mês dia horário 

quarta 
2 

2, 9, 16 15:30～17:30 

sexta 4, 18, 25 18:00～19:30 

quarta 
3 

2, 9, 16, 23 15:30～17:30 

sexta 4, 11, 18 18:00～19:30 

 



 

 

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

“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

 24 de fevereiro

▼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 português em cada consulta.

“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 

não 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: 10 de fevereiro

24 de fevereiro 13:30 às 15:30

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 português em cada consulta.

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 

não 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

: 10 de fevereiro: 9:30 às 1

13:30 às 15:30(5

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 português em cada consulta.

” 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)

: 9:30 às 11:00(5

(5ª) 

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) 

0(5ª) 

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 

Consultas Jurídicas para estrangeiros
Com consultor estrangeiro ou com intérprete em 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    

Com consultor estrangeiro ou com intérprete em 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

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

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 outubro 
de 2021 

17/fev (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 novembro 
de 2021  17/mar (5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em junho de 
2021 

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

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em julho 
de 2021 

15/mar(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em março de 
2021 

3/fev (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 abril de 
2021 

3/mar (5ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em julho de 
2020 

2/fev (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 agosto de 
2020 

2/mar(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 7 à 25 de 
janeiro de 2020 

14/fev (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 26/jan à 
13/fev de 2020 

28/fev (2ª)  

nascidos em 14 à 28 
de fevereiro de 2020 

14/mar(2ª)★ 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em novembro 

de 2018 
16/fev (4ª)★ 

13:20～ 
※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em dezembro 

de 2018 
16/mar(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. 

9/fev(4ª) 
 9/mar(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 quarta  9:00～16:00 ☆ 
quinta e sexta    13:00～16:00 

Centro de Saúde(Oboto) 
Salão Asobi no Hiroba 2ºandar 

［Atenção ］ 

● Não será enviado o aviso. ●Escovar os dentes antes vir ao exame.Não pode comer e beber no local d exame.   
● O número de vagas no estacionamento do Centro de Saúde (Oboto) é limitado. Poderão usar o estacionamento atrás 

da Prefeitura.  ●Antes de vir, favor medir a febre.  ●Tomem medidas de prevenção contra o contágio. ●Se a 
criança ou alguém da família estiver doente, não venham no exame. ● Se estiverem preocupados ou com dúvidas, 
entrem em contato conosco. 

★ Nos exames de 1 ano e 6 meses, de 3 anos, consulta s de 2 anos tem intérprete em português e espanhol nos dias com ＊. 
  Nos outros dias não tem intérprete. Se precisar de intérprete em outras ocasiões, entrem em contato com a prefeitura. 
☆ Nos dias 2, 11, 16, 23, sábados, d omingos e feriados não funciona . 
▼Informações : Setor de Assuntos Infantis e da Família. (Kodomo Katei-ka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1220 

 

 


