
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

▶ Publicação
▶ Edição

▶ Website
▶ Balcão de consultas para estrangeiros

☎ 053
●Português  9:00 às 16:30 (segunda à sexta)
●Espanhol

 
Haverá um horário que não 

119番
ばん

 

Devido 

de 5 minutos

11 de março de 2022(6

119 (ligação de emergência).

Se não conseguir

números pelo celular ou smartph

ligar pelo telefone res

 

☎090

☎090

※Os telefones acima só funcionam 

no dia 

▼informações: 

(Shooboo Honbu Keiboo

☎053

Informativo da Prefeitura de 

 

※Poderão haver alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus.

 

                            

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)

Haverá um horário que não 
possível ligar para o 119
(Incêndio

***11 de março(6
番
ばん

通報
つうほう

（火事
か じ

・

Devido às obras da companhia telefônica, durante no máximo 

de 5 minutos, entre o horário de 1:00 às 3:00 da madrugada do dia 

11 de março de 2022(6

119 (ligação de emergência).

Se não conseguirem

números pelo celular ou smartph

ligar pelo telefone res

090-5700-1777 

090-3377-0551 

Os telefones acima só funcionam 

no dia da obra e não funcionam nos outros dias.

nformações: Setor de Vigilância do Corpo de Bombeiros

(Shooboo Honbu Keiboo

053-574-0119 

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/
cão de consultas para estrangeiros

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

9:00 às 15:30 (segunda à sexta)

Haverá um horário que não 
possível ligar para o 119
(Incêndio ・Ambulância)

***11 de março(6
・ 救 急 車

きゅうきゅうしゃ

）がつながらない

***3月
がつ

11日
にち

（

da companhia telefônica, durante no máximo 

entre o horário de 1:00 às 3:00 da madrugada do dia 

11 de março de 2022(6ª), não será completada a ligação para o 

119 (ligação de emergência). 

em ligar no 119, 

números pelo celular ou smartph

ligar pelo telefone residencial. 

 

 

Os telefones acima só funcionam 

e não funcionam nos outros dias.

Setor de Vigilância do Corpo de Bombeiros

(Shooboo Honbu Keiboo-ka) 

 

 

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/
cão de consultas para estrangeiros  

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

Haverá um horário que não 
possível ligar para o 119

Ambulância)
***11 de março(6 ª)***

がつながらない

（金
きん

）*** 

da companhia telefônica, durante no máximo 

entre o horário de 1:00 às 3:00 da madrugada do dia 

), não será completada a ligação para o 

ligar no 119, liguem para os seguintes

números pelo celular ou smartph one.  Talvez não consegu

Os telefones acima só funcionam  

e não funcionam nos outros dias.

Setor de Vigilância do Corpo de Bombeiros

Informativo da Prefeitura de 

Poderão haver alterações no conteúdo publicado, devido 

aumento do contágio do novo coronavírus. 

                            

 

   

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

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

Haverá um horário que não será 
possível ligar para o 119  

Ambulância)   
)*** 

がつながらない時間
じ か ん

があります

da companhia telefônica, durante no máximo 

entre o horário de 1:00 às 3:00 da madrugada do dia 

), não será completada a ligação para o 

liguem para os seguintes

Talvez não conseguirão

e não funcionam nos outros dias.  

Setor de Vigilância do Corpo de Bombeiros 

Informativo da Prefeitura de  

Poderão haver alterações no conteúdo publicado, devido 
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será 

があります 

da companhia telefônica, durante no máximo 

entre o horário de 1:00 às 3:00 da madrugada do dia 

), não será completada a ligação para o 

liguem para os seguintes  

irão 

 

 Em

ou de tr

aumentam os processos de mudança de endereços e outros na 

prefeitura. Portanto, para facilitar, a prefeitura abre um plantão no 

sábado e domingo nessa época, onde podem fazer o processo de 

mudança de e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Atenç

passaporte, atestado de residência 

de outras

▼Informações :

 (Shimin

☎

・Setor de Seguro e Aposentadoria

☎

・Setor de Assuntos infantis e de família(Kodomo Katei

☎

quando

26/mar 

9:00 

27/mar 

9:00 

02/abril (sab)

9:00 

 

 

Plantão de a
nos feriados de 

Em março e abril, muitas pessoas entram ou mudam de escolas 

ou de trabalho, e precisam mudar de endereço, por esse motivo, 

aumentam os processos de mudança de endereços e outros na 

prefeitura. Portanto, para facilitar, a prefeitura abre um plantão no 

sábado e domingo nessa época, onde podem fazer o processo de 

mudança de endereço e outros necessários. 

●Atenç ão: não haverá atendimento de 

passaporte, atestado de residência 

de outras cidades.(Não haverá interprete)

▼Informações : ・

(Shimin-ka) 

☎ 053-576-453

Setor de Seguro e Aposentadoria

☎ 053-576-4585  

Setor de Assuntos infantis e de família(Kodomo Katei

☎ 053-576-1813  

quando 

26/mar (sab) 

9:00 às 12:00 

mar (dom) 

9:00 às 12:00 

02/abril (sab) 

9:00 às 12:00 

Plantão de a tendimento
nos feriados de 

3 月
がつ

・4 月
がつ

 

arço e abril, muitas pessoas entram ou mudam de escolas 

abalho, e precisam mudar de endereço, por esse motivo, 

aumentam os processos de mudança de endereços e outros na 

prefeitura. Portanto, para facilitar, a prefeitura abre um plantão no 

sábado e domingo nessa época, onde podem fazer o processo de 

ndereço e outros necessários. 

ão haverá atendimento de 

passaporte, atestado de residência 

.(Não haverá interprete)

・Setor de Atendimento do Cidadão

31  FAX: 053

Setor de Seguro e Aposentadoria

4585   FAX: 053

Setor de Assuntos infantis e de família(Kodomo Katei

1813   FAX: 053

local 

1ºandar 

da 

Prefeitura 

de Kosai  

�mudança de endereço 
cidade ou entrada e saída da cidade
�emissão de atestado de residência
� 
�r
atestado do registro do Inkan
�inscrição ou mudança do seguro de 
saúde e pensão.
�inscrição do 
despesas médicas p/crianças.

tendimento  da prefeitura
nos feriados de Março e 

 休 日
きゅうじつ

窓口
まどぐち

開設
かいせつ

arço e abril, muitas pessoas entram ou mudam de escolas 

abalho, e precisam mudar de endereço, por esse motivo, 

aumentam os processos de mudança de endereços e outros na 

prefeitura. Portanto, para facilitar, a prefeitura abre um plantão no 

sábado e domingo nessa época, onde podem fazer o processo de 

ndereço e outros necessários. 

ão haverá atendimento de solicitação de 

passaporte, atestado de residência e outros 

.(Não haverá interprete) 

Setor de Atendimento do Cidadão

053-576-4880 

Setor de Seguro e Aposentadoria(Hoken Nenkin

053-576-4880 

Setor de Assuntos infantis e de família(Kodomo Katei

053-576-1220  

Processos que poder

mudança de endereço 
cidade ou entrada e saída da cidade

emissão de atestado de residência
 emissão Koseki Toohon, Shoohon 
registro do carimbo

atestado do registro do Inkan
inscrição ou mudança do seguro de 

saúde e pensão. 
inscrição do auxílio infantil, de 

despesas médicas p/crianças.

 

ポルトガル語

 

 

da prefeitura
e Abril 

開設
かいせつ

 

arço e abril, muitas pessoas entram ou mudam de escolas 

abalho, e precisam mudar de endereço, por esse motivo, 

aumentam os processos de mudança de endereços e outros na 

prefeitura. Portanto, para facilitar, a prefeitura abre um plantão no 

sábado e domingo nessa época, onde podem fazer o processo de 

ndereço e outros necessários.  

solicitação de 

e outros  

Setor de Atendimento do Cidadão 

(Hoken Nenkin-ka) 

 

Setor de Assuntos infantis e de família(Kodomo Katei-ka)

   

Processos que poderão fazer

mudança de endereço dentro da 
cidade ou entrada e saída da cidade

emissão de atestado de residência
emissão Koseki Toohon, Shoohon 

carimbo e emissão de 
atestado do registro do Inkan 

inscrição ou mudança do seguro de 
 

auxílio infantil, de 
despesas médicas p/crianças. 

 

ポルトガル語 

 

da prefeitura  

arço e abril, muitas pessoas entram ou mudam de escolas 

abalho, e precisam mudar de endereço, por esse motivo, 

aumentam os processos de mudança de endereços e outros na 

prefeitura. Portanto, para facilitar, a prefeitura abre um plantão no 

sábado e domingo nessa época, onde podem fazer o processo de 

ka) 

fazer 

dentro da 
cidade ou entrada e saída da cidade 

emissão de atestado de residência 
emissão Koseki Toohon, Shoohon  

e emissão de 

inscrição ou mudança do seguro de 

auxílio infantil, de 
 



   

ポルトガル語 
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Subsídio Especial Emergêncial Provisório 

para as Famílias Isentas do Imposto 
Residêncial 

住 民 税
じゅうみんぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

等
とう

への臨時
り ん じ

特別
とくべつ

給付
きゅうふ

金
きん

 

Começa a inscrição para o recebimento do Subsídio Especial 

Emergencia Provisório para as Famílias Isentas do Imposto  

Residêncial.(¥100,000 por família). Prestem atenção, pois tem o 

prazo para a inscrição. 

①Subsídio para as família isentas do Imposto Residêncial 

▼população alvo: famílias na qual, todos os membros da 

família estiveram isentos do imposto residencial cobrado no ano 

fiscal 2021(Reiwa 3 nendo), contando a situação na data de 10 

de dezembro de 2021. 

▼modo de inscrição:  sobre como fazer a inscrição, avisamos 

que a prefeitura enviará a「Carta de confirmação」  

(Kakuninsho) referente ao assunto, para as famílias com a 

possibilidade de receberem esse subsídio. Após confirmar 

as condições, enviem de volta para a prefeitura.  

▼prazo para a inscrição: o prazo para dar entrada é de 3 

meses a contar do dia da emissão da「Carta de corfimação」.

※Será enviada a「Carta de corfimação」no final de fevereiro. 

②Subsídio para as família que tiveram baixa de salário de 

modo súbito 

▼população alvo : famílias que após janeiro de 2021, tiveram a 

diminuição súbita do salário devido à diminuição do serviço ou 

outros por causa do contágio do covid, e a previsão da renda de 

todos os membros da família, se encontra abaixo do nível base 

das pessoas isentas do imposto residêncial.※Exceto as 

famílias enquadradas no item ① 

▼modo de inscrição: 

≪Documentos necessários≫comprovantes da situação da 

renda de todos da família(Gensen, comprovante da declaração 

de restituição do imposto, etc), cópia do documento de 

identidade do próprio titular da família(carteira de motorista, 

zairyucard,etc), cópia da caderneta do banco (cad. do titular da 

família.É necessária a cópia da capa e primeira página.) 

≪Como dar entrada ≫Podem trazem no balcão ou enviar por 

correio.(O titular da família faz a inscrição) 

▼período da inscrição : 7 de março à 30 de setembro de 2022  

▼balcão de recepção :①e②, no Centro de Saúde e Assitência 

Social (prédio Oboto), no 1ºandar – Posto Exclusivo do 

Subsídio(Kyuufukin Tokutesu Kaijoo) (8:30～15:00） 

     ※Apartir de 7 de março 

▼Atenção: se os familiares são isentos, mas estão como 

dependentes de uma pessoa não isenta do imposto, mesmo 

encaixando nos itens ① e ②, não receberão o subsídio. 

▼informações :telefones específicos do Posto Exclusivo do 

Subsídio ①☎080-8996-1104 ②☎080-8996-4082 

▼encarregado :Setor de Assistência Social(Chiiki Fukushi-ka) 

☎ 053-576-4873 

 

Troca de nome ou cancelamento do  cadastro 
da moto, motoneta e carros leves  

オ－トバイ・軽自動車
けいじどうしゃ

などの名義
め い ぎ

変更
へんこう

、廃車
はいしゃ

手続き
て つ づ   

 

★Será cobrado o imposto de veículos leves 
O imposto sobre carros leves, é arrecadado do proprietário 

(pessoa física ou jurídica) da moto, motoneta ou carro leve 

cadastrado na data de 1º de abril de cada ano. Caso não 
esteja usando ou tenha transferido para outras pessoas, não 

esqueça de fazer a transferência ou cancelamento do cadastro 

até 31 de março, caso contrário, será cobrado o imposto. 
 Em março, o balcão é congestionado, procure fazer 

antecipadamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       

O prazo da inscrição do subsídio especial 
provisório para famílias com filhos é 

até 10 de março de 2022 
2022年

ねん

3月
がつ

10日
か

まで子育
こ そ だ

て世帯
せ た い

への臨時
り ん じ

特別
とくべつ

給付
きゅうふ

金
きん

申請
しんせい

期限
き げ ん

 

Para apoiar as famílias com filhos até a faixa de idade de 

estudantes colegiais(Kookoosei) da escola japonesa, que estão 

com dificuldades financeiras devido ao contágio do covid, está 

sendo fornecido o subsídio especial de ¥100,000 por cada 

criança. Não esqueçam de fazer a inscrição, pois o prazo está 

chegando. 

▼pessoas que precisam fazer a inscrição: 

①Na data de 30 de setembro de 2021, sustentavam os filhos na 

faixa de idade de estudante colegial (Kookoosei) (nascidos entre 

2 de abril de 2003 à 1ºde abril de 2006) 

②Funcionário público que recebe o auxílio infantil Jidouteate 

pela organização onde trabalha. 

③Funcionário público e outros que sustenta filhos nascidos em 

setembro de 2021 à 31 de março de 2022, etc 

▼prazo de inscrição:  até 10 de março de 2022 (5ª) 

▼modo de recebimento: após a inscrição, será avaliado e 

definido, e se for aprovado, será depositado 

 na sua conta bancária  

▼inscrições e informações: 

 Setor de Assuntos infantis e de Família 

 (Kodomo Katei-ka)  

 ☎ 053-576-1813 FAX 053-576-4880 

Tipo do veículo Informações  

Motonetas(até 125 cc), 

veículos especiais de 

pequeno porte e mini carros 

Setor de Impostos, na Prefeitura 

(Zeimu-ka,Shiyakusho) 

☎ 053-576-4536 

Veículos leves de 2 rodas 

(motos acima de 125 cc até 

250cc.) 

Veículos de 2 rodas de 

pequeno porte (motos c/ mais 

de 250 cc). 

Chuubu Un yu kyoku Shizuoka Un 

yu Shikyoku 

Posto de Registro de Veículos de 

Hamamatsu 

☎050-5540-2052 

Veículos de 3 rodas 

Veículos leves de 4 rodas 

(Keijidoosha) 

Centro de Inspeção de Veículos 

Leves de Hamamatsu (Kei Jidoosha 

Kensa Kyookai Hamamatsu 

Shishoo) ☎ 050-3816-1777 

 



 

 

Dia 11 de 

 

▼Objetivo do treinamento noturno de 

 ・é realizado para aprende

para quando ocorrer um desastre à noite.

・ter conhecimentos de salvamento mútuo entre os moradores e 

o grupo de voluntários de prevenção de desastres, e com isso 

se preparar 

 

▼Será tocado o alarme de Alerta de Emergência de Terremoto

・às 19:00 do dia 11 de março(6

Emergência de Terremoto pelo autofalante da cidade.

・Será enviada

meru

code abaixo

 

 

 

   

▼Exemplo do conteúdo do treinamento

� Verificar os caminhos e locais de

mapa Hazado map

� Grupos

orientações e informações sobre o refúgi

※O conte

Maiores detalhes, confirmem na pasta de avisos(Kairanban).

▼Informações: 

(Kiki Kanri

☎053-576

 

                                                    

Como

新型
しんがた

 

Se algum membro da família está ou acha que está doente por 

infecção do novo coronavírus,

jogar máscaras, lenços de papel usados para limpar o nariz e 

outros. 

 

①não pegue o lixo diretamente com a mão

②amarre

③retire 

④após jogar o lixo, lave bem as mãos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido ao aumento do contágio do novo

coronavirus, foi cancelado o Treinamento

Noturno de Refúgio.

Treinamento Noturno de 
Refúgio para desastres

Dia 11 de março de 2022(6
夜間
や か ん

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

Objetivo do treinamento noturno de 

é realizado para aprende

para quando ocorrer um desastre à noite.

er conhecimentos de salvamento mútuo entre os moradores e 

o grupo de voluntários de prevenção de desastres, e com isso 

se preparar para quando ocorrer na realidade.

Será tocado o alarme de Alerta de Emergência de Terremoto

s 19:00 do dia 11 de março(6

Emergência de Terremoto pelo autofalante da cidade.

Será enviada a mensagem do treinamento no

meru」ou「LINE official de Kosai

code abaixo 

    

Exemplo do conteúdo do treinamento

Verificar os caminhos e locais de

mapa Hazado map

Grupos voluntários de Prevenção de desastres vão dar

orientações e informações sobre o refúgi

O conteúdo do treinamento varia de

Maiores detalhes, confirmem na pasta de avisos(Kairanban).

Informações: Setor de Gestão de Crises

Kiki Kanri-ka) 

576-4538 FAX

                                                    

Como  jogar o lixo
contágio do novo coronavírus

新型
しんがた

コロナウイルスの

Se algum membro da família está ou acha que está doente por 

infecção do novo coronavírus,

máscaras, lenços de papel usados para limpar o nariz e 

 

ão pegue o lixo diretamente com a mão

amarre bem o saco de lixo.

etire o ar do saco de lixo.

após jogar o lixo, lave bem as mãos.

 

Devido ao aumento do contágio do novo

coronavirus, foi cancelado o Treinamento

Noturno de Refúgio.

 
Treinamento Noturno de 
Refúgio para desastres

março de 2022(6
訓練
くんれん

 2022年
ねん

3

Objetivo do treinamento noturno de 

é realizado para aprender a tomar as medidas adequadas 

para quando ocorrer um desastre à noite.

er conhecimentos de salvamento mútuo entre os moradores e 

o grupo de voluntários de prevenção de desastres, e com isso 

para quando ocorrer na realidade.

Será tocado o alarme de Alerta de Emergência de Terremoto

s 19:00 do dia 11 de março(6

Emergência de Terremoto pelo autofalante da cidade.

a mensagem do treinamento no

official de Kosai

Exemplo do conteúdo do treinamento

Verificar os caminhos e locais de

mapa Hazado map 

voluntários de Prevenção de desastres vão dar

orientações e informações sobre o refúgi

údo do treinamento varia de

Maiores detalhes, confirmem na pasta de avisos(Kairanban).

Setor de Gestão de Crises

  

FAX:053-576-2315

                                                    
 

jogar o lixo  para não aumentar o 
contágio do novo coronavírus
コロナウイルスの病気

びょうき

を広

Se algum membro da família está ou acha que está doente por 

infecção do novo coronavírus, tomem os seguintes cuidados ao 

máscaras, lenços de papel usados para limpar o nariz e 

ão pegue o lixo diretamente com a mão

bem o saco de lixo. 

o ar do saco de lixo. 

após jogar o lixo, lave bem as mãos.

Boosai 

Hottomeru  

Devido ao aumento do contágio do novo

coronavirus, foi cancelado o Treinamento

Noturno de Refúgio. 

 
Treinamento Noturno de 
Refúgio para desastres

março de 2022(6 ª) às 19:00
3月

がつ

11日
にち

（金
きん

）

Objetivo do treinamento noturno de refúgio para desastres

r a tomar as medidas adequadas 

para quando ocorrer um desastre à noite. 

er conhecimentos de salvamento mútuo entre os moradores e 

o grupo de voluntários de prevenção de desastres, e com isso 

para quando ocorrer na realidade.

Será tocado o alarme de Alerta de Emergência de Terremoto

s 19:00 do dia 11 de março(6ª), tocará o alarme de Alerta de 

Emergência de Terremoto pelo autofalante da cidade.

a mensagem do treinamento no

official de Kosai」(faça o seu cadatro pelo QR 

Exemplo do conteúdo do treinamento  

Verificar os caminhos e locais de refúgio de noite, u

voluntários de Prevenção de desastres vão dar

orientações e informações sobre o refúgio, etc

údo do treinamento varia dependendo do bairro. 

Maiores detalhes, confirmem na pasta de avisos(Kairanban).

Setor de Gestão de Crises 

2315 

                                                    
 

para não aumentar o 
contágio do novo coronavírus

広げないためのごみの

Se algum membro da família está ou acha que está doente por 

tomem os seguintes cuidados ao 

máscaras, lenços de papel usados para limpar o nariz e 

ão pegue o lixo diretamente com a mão. 

após jogar o lixo, lave bem as mãos. 

 

Devido ao aumento do contágio do novo

coronavirus, foi cancelado o Treinamento

Treinamento Noturno de  
Refúgio para desastres  

) às 19:00 
）19:00 

refúgio para desastres 

r a tomar as medidas adequadas 

 

er conhecimentos de salvamento mútuo entre os moradores e 

o grupo de voluntários de prevenção de desastres, e com isso 

para quando ocorrer na realidade. 

Será tocado o alarme de Alerta de Emergência de Terremoto

), tocará o alarme de Alerta de 

Emergência de Terremoto pelo autofalante da cidade. 

a mensagem do treinamento no「Boosai Hotto 

(faça o seu cadatro pelo QR 

de noite, usando o 

voluntários de Prevenção de desastres vão dar 

o, etc 

pendendo do bairro. 

Maiores detalhes, confirmem na pasta de avisos(Kairanban). 

                                                    

para não aumentar o 
contágio do novo coronavírus  

げないためのごみの捨
す

て方
かた

Se algum membro da família está ou acha que está doente por 

tomem os seguintes cuidados ao 

máscaras, lenços de papel usados para limpar o nariz e 

 

LINE

oficial

Kosai

Devido ao aumento do contágio do novo 

coronavirus, foi cancelado o Treinamento 
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r a tomar as medidas adequadas 

er conhecimentos de salvamento mútuo entre os moradores e 

o grupo de voluntários de prevenção de desastres, e com isso 

Será tocado o alarme de Alerta de Emergência de Terremoto 

), tocará o alarme de Alerta de 

Boosai Hotto 

(faça o seu cadatro pelo QR 

sando o 

 

                                                     

para não aumentar o 

方
かた

 

Se algum membro da família está ou acha que está doente por 

tomem os seguintes cuidados ao 

máscaras, lenços de papel usados para limpar o nariz e 

Pedimos a 

família e as outras pessoas que trabalham no serviço de

recolhe

▼informações: 

(Centro de Controle do Meio Ambiente)

 (Haikibutsu Taisaku

☎ 053

【website

                                

 

 

Fechados aos Sábados e

Feriados de 

Dia do Equinócio de Primavera

                            

Pagamento dos Impostos

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

 (Hoken Nenkin

☎

                                                         

 

【Total geral de habitantes

 

【Habitantes estrangeiros

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

filipinos

indonésios

outros

 

 

LINE 

oficial de 

Kosai 

 

 

 

Pedimos a colaboração de todos, para a proteção da

família e as outras pessoas que trabalham no serviço de

recolher o lixo. 

nformações: Setor de Medidas de Processamento do lixo

(Centro de Controle do Meio Ambiente)

Haikibutsu Taisaku

053-577-1280 FAX.053

ebsite】Kosai

                                

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriados de março

Dia do Equinócio de Primavera

                            

Pagamento dos Impostos

Prazo de pagam

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :  Setor de Seguro de Saúde

(Hoken Nenkin

☎ 053-576-4585

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,017 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,907 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

filipinos 

indonésios 

outros 

colaboração de todos, para a proteção da

família e as outras pessoas que trabalham no serviço de

Setor de Medidas de Processamento do lixo

(Centro de Controle do Meio Ambiente)

Haikibutsu Taisaku-ka (Kankyoo Center

1280 FAX.053-577

Kosai-shi Risaikuru

                                

Feriados da Prefeitura
3月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

Fechados aos Sábados e Domingos e feriados

março : 21 de março(2

Dia do Equinócio de Primavera

                            

Pagamento dos Impostos
3月

がつ

の

Prazo de pagamento: 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Setor de Seguro de Saúde

(Hoken Nenkin-ka)  

4585  FAX. 053-

                                                         

População de Kosai
(dados atuais de 31

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2022

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
28,628 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,535 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

 Habitantes

1,849 

475 

352 

234 

218 

314 

 
colaboração de todos, para a proteção da

família e as outras pessoas que trabalham no serviço de

Setor de Medidas de Processamento do lixo

(Centro de Controle do Meio Ambiente) 

(Kankyoo Center)) 

577-3253 

isaikuru  Buscar

                                                    

 
Feriados da Prefeitura  em 

役所
やくしょ

のお休
やす

み 

Domingos e feriados

março(2ª) 

Dia do Equinócio de Primavera 

                                                        
 

Pagamento dos Impostos
の納税

のうぜい

 

ento: 31 de março
Taxa do Seguro Nacional de Saúde (9ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde 

FAX. 053-576-4880 

                                                         

 
População de Kosai

(dados atuais de 31  de janeiro
2022年

ね ん

1月
が つ

31日
に ち

 

Total 
58,645 

 

Total 
3,442 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

ポルトガル語

colaboração de todos, para a proteção da 

família e as outras pessoas que trabalham no serviço de 

Setor de Medidas de Processamento do lixo

 

uscar 

                    

em Março
 

Domingos e feriados 

                            

Pagamento dos Impostos  em Março

31 de março  

ª parcela)  

 e Aposentadoria

                                                         

População de Kosai  
janeiro  de 2022

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

53.72％ 

13.80％ 

10.23％ 

6.80％ 

6.33％ 

- 

 

ポルトガル語 

 

Setor de Medidas de Processamento do lixo 

                           

Março  

                               

Março  

e Aposentadoria 

                                                           

de 2022) 

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】 

＊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)   

 

 

 

 

 

 

                               

 
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 de semana mês dia horário 

quarta 
3 

2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 

quarta 
4 

8 13:30～16:30 

domingo 17 10:00～13:00 

 

dia da 
semana 

mês dia horário 

domingo 
3 6, 13, 20 

10:00～12:00 
4 3,10,17, 24 

 

mês dia horário 

3 
1, 2, 8, 9, 15, 16 18:00～19:30 

22, 23(conhecer a escola) 9:00～12:00 

 

 

Plantão do mês de Março 9:00 ～17:00  3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) Haruna Iin (Clínico geral/ angiologia) ☎ 053-578-1092 

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

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

21 (seg) Shinjohara Iin (Clínico geral/ pediatria/ otorrinolaringo./ dermatologia/ traquéia/ esofagologia) ☎ 053-577-0112 

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

※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 
3 

2, 9, 16 15:30～17:30 

sexta 4, 11, 18 18:00～19:30 

quarta 
4 

13, 20, 27 15:30～17:30 

sexta 8, 15, 22 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 

não poderá ser atendido no dia.

▼informaçõe

☎ 053

Exame de AIDS e consultas

▼data e horári

 

▼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

(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 

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 março

l : Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º and

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai  Kenshin  Shitsu

assunt o: exame de 

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

(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 

※19 de março(sab) é fechado

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 março(5ª)

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

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) 

de março(sab) é fechado

por ordem de chegada. Não pode agendar

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)

): 17:30 às 19:

Prédio do Governo de Shizuoka  

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar 

Nishi - kan  

Iwata-shi Mitsuke 

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

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) 

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 

de março(sab) é fechado） 

Não pode agendar. 

alongar a hora de espera ou 

Consultoria Regional de empregos de Kosai

Exame de AIDS e consultas  

(marcar hora) 

:30 

3599-4〕 

sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

hora marcada, favor telefonar 

 

 

  
Internacional de Hamamatsu HICE 

cho 2-1, CREATE 

053-458-2197 

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região .＞

consultor estrangeiro 

segunda à domingo 9:00～17:00 

 

e consultas do cotidiano)   
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▼requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

▼data e horári

 

▼loca

▼assunt

▼informações

Posto em Kosai (Hello Work Hamamatsu)

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 

 nas terças e quartas

 ☆Se precisar de int

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

” Consultoria Trabalhista para 

”  

コーナー 

 

alongar a hora de espera ou 

Consultoria Regional de empregos de Kosai  

 

sangue para pessoas preocupadas com a 

 

hora marcada, favor telefonar 

 

 

☆ 

 

(Toyohashi

3
 

＜Consultas do dia

1, CREATE 

2197  

＞ 

 

 

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)

Consultas para mulheres

A consultora ouvirá

Por mais que seja

▼quando: 1ª, 2ª, 

(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. 

 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 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)

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

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

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 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)

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 

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

) 

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

 

ポルトガル語

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 

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. 

 

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu Biru 

 

ポルトガル語 

 

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku) 

Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

0855  

 

suas preocupações e inseguranças.  

pequena a preocupação, podem consultar. 

 

 

1 Kaihatsu Biru 
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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 novembro 
de 2021 

17/mar (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 dezembro 
de 2021  28/abril(5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

nascidos em julho de 
2021 

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

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

nascidos em agosto 
de 2021 

12/abril(3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em abril de 
2021 

3/mar (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 maio de 
2021 

25/maio (4ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em agosto de 
2020 

02/mar(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 2020 

13/abril(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 14 à 28 
de fevereiro de 2020 

14/mar (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 01 à 28 
de março de 2020 

18/abril (2ª) 

Exame de 3 anos 
 

★ 

nascidos em dezembro 

de 2018 
16/mar (4ª)★ 

13:20～ 
※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em janeiro de 

2019 
20/abril (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/mar(4ª) 
 21/abril (5ª) 

※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, 16, 21, 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 

 

 


