
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 26 de ju

Esse ano

como a dos 

força ｢Soradasse, dasseyoo

Informativo da Prefeitura de 

Informações

 

Em julho de 2018(H30), na chuva forte que atacou a região 

oeste do Japão, passaram avisos de refúgio ,porém, como 

haviam vários tipos de informações, e também difícil de 

compreender, os moradores deixaram de evacuar , causando 

graves danos e um grande núme

sobre os desastres, para que sejam anunciadas as informações 

sobre os desastres de forma 

foram introduzidos 

vigilância. Dependendo do nível, as informações e 

como agir serão mais claras. 

As pessoas que moram em áreas de alerta de possibilidades 

de deslizamento de terra

problema

▼Informações

☎ 

 

▶ Publicação
▶ Edição

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

▶ telefone direto c/intéprete
 053

                            

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão

No dia 26 de julho (6

Esse ano, o chão molhado de chuva refletia o brilho dos fogos, criando um ambiente fantástico.

como a dos fogos não serem espalhafatosos, e os 

Soradasse, dasseyoo

Informativo da Prefeitura de 

Informações
 simples 

Introdução de 5 etapas do
「N

避難情報を

～５段階

Em julho de 2018(H30), na chuva forte que atacou a região 

oeste do Japão, passaram avisos de refúgio ,porém, como 

haviam vários tipos de informações, e também difícil de 

compreender, os moradores deixaram de evacuar , causando 

graves danos e um grande núme

sobre os desastres, para que sejam anunciadas as informações 

sobre os desastres de forma 

foram introduzidos nov

vigilância. Dependendo do nível, as informações e 

como agir serão mais claras. 

As pessoas que moram em áreas de alerta de possibilidades 

deslizamento de terra

problema」, e devem dar início ao refúgio adequadamente !

Informações ： Setor de Gest

 053-576-4538  FAX.053

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

(Shimin
☎  053-576
Fax 053-576

Website ： 
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
telefone direto c/intéprete
053-576-2211  

(segunda à sexta)

                            

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão

lho (6ª), mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

o chão molhado de chuva refletia o brilho dos fogos, criando um ambiente fantástico.

fogos não serem espalhafatosos, e os 

Soradasse, dasseyoo!!｣. 

Informativo da Prefeitura de 

Informações  de refúgio em palavras
simples e fácil 
ntrodução de 5 etapas do

Nível de Vigilância
を“よりわかりやすく

段階の「警戒レベル

Em julho de 2018(H30), na chuva forte que atacou a região 

oeste do Japão, passaram avisos de refúgio ,porém, como 

haviam vários tipos de informações, e também difícil de 

compreender, os moradores deixaram de evacuar , causando 

graves danos e um grande núme

sobre os desastres, para que sejam anunciadas as informações 

sobre os desastres de forma 「Direta e fácil de compreender

novos avisos em 5 etapas de n

vigilância. Dependendo do nível, as informações e 

como agir serão mais claras.  

As pessoas que moram em áreas de alerta de possibilidades 

deslizamento de terras, não devem pensar 

e devem dar início ao refúgio adequadamente !

Setor de Gestão de Crises 

4538  FAX.053-576
 

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

(Shimin-ka) 
576-1213  
576-4880 
 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
telefone direto c/intéprete ：

  9:00 às 16: 30
(segunda à sexta)

                            

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão

mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

o chão molhado de chuva refletia o brilho dos fogos, criando um ambiente fantástico.

fogos não serem espalhafatosos, e os 

Informativo da Prefeitura de 

 
de refúgio em palavras

fácil de entender
ntrodução de 5 etapas do

ível de Vigilância
よりわかりやすく” 発令

レベル」の導入について

Em julho de 2018(H30), na chuva forte que atacou a região 

oeste do Japão, passaram avisos de refúgio ,porém, como 

haviam vários tipos de informações, e também difícil de 

compreender, os moradores deixaram de evacuar , causando 

graves danos e um grande número de vítimas.  Nos estudos 

sobre os desastres, para que sejam anunciadas as informações 

Direta e fácil de compreender

os avisos em 5 etapas de n

vigilância. Dependendo do nível, as informações e 

As pessoas que moram em áreas de alerta de possibilidades 

s, não devem pensar 

e devem dar início ao refúgio adequadamente !

ão de Crises (Kikikanri

576-2315  
 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 
： 
30  

(segunda à sexta)  

                            

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão
大 迫 力
だいはくりょく

！闇
やみ

mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

o chão molhado de chuva refletia o brilho dos fogos, criando um ambiente fantástico.

fogos não serem espalhafatosos, e os carregadores 

Informativo da Prefeitura de  

de refúgio em palavras
de entender . 

ntrodução de 5 etapas do  
ível de Vigilância 」 

発令します 

について 

Em julho de 2018(H30), na chuva forte que atacou a região 

oeste do Japão, passaram avisos de refúgio ,porém, como 

haviam vários tipos de informações, e também difícil de 

compreender, os moradores deixaram de evacuar , causando 

ro de vítimas.  Nos estudos 

sobre os desastres, para que sejam anunciadas as informações 

Direta e fácil de compreender

os avisos em 5 etapas de nível de 

vigilância. Dependendo do nível, as informações e formas de 

As pessoas que moram em áreas de alerta de possibilidades 

s, não devem pensar 「Aqui não tem 

e devem dar início ao refúgio adequadamente !

(Kikikanri-ka) 

 

Setor de Atendimento ao Cidadão   
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Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão

闇
やみ

を切り裂く
き り さ く

mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

o chão molhado de chuva refletia o brilho dos fogos, criando um ambiente fantástico.

carregadores andam devagar em círculo animando 

 

 

 

de refúgio em palavras  
 

Em julho de 2018(H30), na chuva forte que atacou a região 

compreender, os moradores deixaram de evacuar , causando 

ro de vítimas.  Nos estudos 

sobre os desastres, para que sejam anunciadas as informações 

Direta e fácil de compreender」, 

formas de 

As pessoas que moram em áreas de alerta de possibilidades 

Aqui não tem 

e devem dar início ao refúgio adequadamente ! 

 

Nível
de 

alerta

 

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão
火柱
ひばしら

と轟音
ごうおん

 

mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

o chão molhado de chuva refletia o brilho dos fogos, criando um ambiente fantástico.

andam devagar em círculo animando 

 

Nível  
de 

alerta  

como os moradores 

5 

Os desastres naturais 
ocorrendo com frequência 
Procurem agir da melhor forma 
para proteger a sua vida!

4 
Evacuar e

imediatamente!

3 

Os idosos, pessoas com 
deficiências físicas, famílias com 
crianças pequenas ou outros, que 
levam mais tempo para o refúgio, 
devem evacuar
momento e 
As outra pessoas tamb
se preparar para a evacuação.

2 
Vamos 
como agir para o ref

1 

Vamos aprofundar os 
conhecimentos sobre os 

que um desastre pode provocar.

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão

mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

o chão molhado de chuva refletia o brilho dos fogos, criando um ambiente fantástico. Apresentam peculialidades marcantes 

andam devagar em círculo animando 

como os moradores 
precisam agir

Os desastres naturais 
ocorrendo com frequência 
Procurem agir da melhor forma 
para proteger a sua vida!

vacuar e refugiar-se 

imediatamente! 

Os idosos, pessoas com 
ências físicas, famílias com 

crianças pequenas ou outros, que 
levam mais tempo para o refúgio, 
devem evacuar-se nesse 
momento e imediatamente!
As outra pessoas tamb
se preparar para a evacuação.

Vamos nos preparar e 
como agir para o refúgio.

Vamos aprofundar os 
conhecimentos sobre os 

que um desastre pode provocar.

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão

mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

Apresentam peculialidades marcantes 

andam devagar em círculo animando os visitantes 

como os moradores  
agir  

Os desastres naturais estão 
ocorrendo com frequência ! 
Procurem agir da melhor forma 
para proteger a sua vida! 

se 

Os idosos, pessoas com 
ências físicas, famílias com 

crianças pequenas ou outros, que 
levam mais tempo para o refúgio, 

se nesse 
imediatamente! 

As outra pessoas também devem 
se preparar para a evacuação. 

nos preparar e verificar 
úgio. 

Vamos aprofundar os 
conhecimentos sobre os danos 

que um desastre pode provocar. 

Que Impressionante! O ruído ensurdecedor e a faixa de chamas cortam a escuridão .

mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 

Apresentam peculialidades marcantes 
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para evacuar
os idosos e 
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mesmo com a chuva forte, foi realizado na escola do Arai Shoogakkoo, o festival de fogos do santuário Suwajinja. 
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Ao público alvo que irá 
comprar os Cupons de Compra  

de Mercadorias Premiados 
(Premium Tsuki Shoohinken)  

プレミアム付
づけ

商 品 券
しょうひんけん

購 入
こうにゅう

対 象 者
たいしょうしゃ

へ 

  

Estaremos vendendo「Cupons de Compras de Mercadorias 

Premiados」, que podem ter abatimentos de até 5.000 mil ienes, 

para compensar o aumento do imposto sobre o consumo, que se 

iniciará apartir de outubro de 2019. As pessoas que receberem 

por correspondência o「Bilhete confirmativo」(Hikikaeken), é que 

poderão comprar os cupons.  

 

▼quando poderá comprar ： 

 29 de setembro de 2019(dom) à 28 de fevereiro de 2020 (6ª) 

(nos dias úteis) (exceto sábado,domingo e feriados) 

※29 de setembro(dom) (Somente nesse dia, será a venda no 

feriado) 

▼horário para compra ： 9：00 (manhã) às 5：00 (tarde) 

▼local da venda ：  

●29 de setembro (dom)⇒Prefeitura de Kosai ou Arai-cho 

Shookookaikan 

●30 de setembro(2ª) a 28 de fevereiro (6ª)⇒ Kosai-shi 

Shookoo Kaikan, Arai-cho Shookoo Kaikan 

▼modo de comprar ： 

 levar o「Bilhete confirmativo」 

(Hikikaeken) e o dinheiro no 

 local da venda.   

▼documentos de identificação ：  

Documentos com foto 

(carteira de motorista ou  

zairyu card ou carteira de motorista) 

▼outros : caso tenha dúvidas de como comprar e outros, peça 

informações no setor abaixo.              

▼Informações ：  

Divisão de Comércio, Indústria e Assuntos Trabalhistas   

Setor de Promoção à Indústria Prefeitura Muicipal de Kosai 

(Kosai-shi Sangyoo Shinkoo-ka Shookoo Roosei Kakari)   

� 053-576-1215  

                                                            

 
Feriados de Setembro 

Fechados aos Sábados e Domingos e feriados.  

 

■Feriados de setembro :  

16 (2ª) Dia do Idoso 

23 (2ª) Dia de Equinócio de Outono 

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

小 学 校
しょうがっこう

入 学 前
にゅうがくまえ

の健康
けんこう

診断
しんだん

の実施
じ っ し

について 

 

Será realizado o exame médico para as crianças que irão 

ingressar à escola primária em abril de 2020. Enviaremos o aviso  

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

encaixam nesse caso. Os pais devem acompanhar 

 seus filhos no dia do exame. 

【Crianças alvo 】Nascidas em  

2 de abril de 2013(H25) à  

1º de abril de 2014(H26) 

【Levar】①Ficha para o exame 

(será enviado em meados de setembro),  

②Formulário de solicitação para receber a ficha de controle do 

cotidiano escolar (será enviado em meados de setembro), 

③sapatilha de dentro (Uwabaki) , ④sacola de plástico para por 

o sapato de fora 

【Programação 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

outra cidade até 31 de março de 2020,  favor avisar 

antecipadamente o setor de Escolas e Educação. 

▼Informações : Setor de Escola e Educação  

(Gakkoo Kyooiku-ka)  

�053-576-4798 FAX 053-576-1184 

 

 

Escola Dia e horário 
Local do 
exame 

Washizu 

Shoogakkoo 

29 de outubro (3ª)  
recepção  12:55 à 13:10 
Explicação 13:10 à 13:25 
(13:30 começa o exame） 

Washizu 

Shoogakkoo 

Shirasuka 

Shoogakkoo 

23 de outubro (4ª)  
recepção 13:00 à 13:10 
explicação13:10 à 13:30 

(13:30 começa o exame) 

Shirasuka 

Shoogakkoo 

Higashi  

Shoogakkoo 

26 de novembro (3ª)  
recepção 13:00 à 13:10 
explicação13:10 à 13:25 
(13:30 começa o exame) 

Higashi  

Shoogakkoo 

Okasaki  

Shoogakkoo  

15 de outubro (3ª)  
recepção 12:55 à 13:05 
explicação13:05 à 13:30 

(13:30 começa o exame) 

Okasaki  

Shoogakkoo 

Chibata 

Shoogakkoo 

10 de outubro (5ª)  
recepção 12:50 à 13:00 
explicação13:20 à 13:30 

(13:30 começa o exame) 

Chibata 

Shoogakkoo 

Arai 

Shoogakkoo 

19 de novembro (3ª) 
recepção 12:40 à 13:10 
explicação13:10 à 13:25 
(13:30 começa o exame) 

Arai Chiiki 

Center 

 

 



 

 

 

Feira de Outono do Verde e
Ambiente

Esse ano ser

Verde do Meio Ambiente

Shizuoka 2019”. 

todo ano,

cidade, e esse ano será em Kosai . Se você gosta da natureza

e de animais

▼quando: 
10:00

▼local: 
estacionamento
da  

  haverá somente a cerimônia

▼conteúdo: 

●F

d

barracas demosntrativas de orientação sobre a 

conservação do meio ambiente.

●F

p

animais,

proteç

                                                          
 

Aos inscritos no seguro Kokumin 
Kenkoo Hoken

 O cartão do seguro de saúde do Kokumin Kenkoo Hoken muda 

todo ano. Será enviado o novo cartão até o final de setembro 

(verde musgo

correto

▼Atenção:

normal.Se deseja receber como correspondência registrada, favor 

avisar até 6 de setembro (6

Com essa renovação, o vencimento do cartão

 será alterado. 

 -Antes da mudança: 

 -Após 

▼Informações

(Hoken Nenkin

Feira de Outono do Verde e
Ambiente ＆

Animais Shizuoka 2019
こさい

動物
どうぶつ

愛護
あ い ご

Esse ano serão realizados juntos, a “ 

Verde do Meio Ambiente

Shizuoka 2019”. O festival de proteção aos animais é realizado

todo ano, pelo grupo de Proteção aos animais, em alguma 

cidade, e esse ano será em Kosai . Se você gosta da natureza

e de animais venha passear.

quando: 29 de setembro
10:00～14:00 

local: Kinroosha Taiiku Center, 

estacionamento ao lado norte 
 prefeitura, e no 

haverá somente a cerimônia

onteúdo:  

Feira de Outono do Verde e do Meio ambiente

distribuição de sementes e adubo, etc, venda de plantas e

barracas demosntrativas de orientação sobre a 

conservação do meio ambiente.

estival de Proteção dos animais Shizuoka 2019

premiação de pinturas e redações com tema de proteção de 

animais, barracas como demonstrativas 

proteção dos animais, espaço de conhecer os animais, etc.

                                                          

Aos inscritos no seguro Kokumin 
Kenkoo Hoken

～国民
こくみん

健康
けんこう

O cartão do seguro de saúde do Kokumin Kenkoo Hoken muda 

todo ano. Será enviado o novo cartão até o final de setembro 

verde musgo). Favor conferir o conteúdo escrito, e

correto poderá usá-lo apartir de outubro.

Atenção:  o novo cartão será enviado 

normal.Se deseja receber como correspondência registrada, favor 

avisar até 6 de setembro (6

Com essa renovação, o vencimento do cartão

será alterado.  

Antes da mudança: 

Após a mudança

Informações : Setor de Seguro e Aposentadoria 

(Hoken Nenkin-ka) 

  
Feira de Outono do Verde e

＆Festival de Proteç
Animais Shizuoka 2019

こさい秋
あき

の環 境
かんきょう

・

愛護
あ い ご

フェスティバル
 

ão realizados juntos, a “ 

Verde do Meio Ambiente＆Festival de Proteç

O festival de proteção aos animais é realizado

pelo grupo de Proteção aos animais, em alguma 

cidade, e esse ano será em Kosai . Se você gosta da natureza

venha passear. 

29 de setembro (dom) 
 

Kinroosha Taiiku Center, 

ao lado norte  
e no Centro de Saúde

haverá somente a cerimônia 

eira de Outono do Verde e do Meio ambiente

ão de sementes e adubo, etc, venda de plantas e

barracas demosntrativas de orientação sobre a 

conservação do meio ambiente.

estival de Proteção dos animais Shizuoka 2019

remiação de pinturas e redações com tema de proteção de 

barracas como demonstrativas 

animais, espaço de conhecer os animais, etc.

 

▼Informações :

              

☎ 053-576

                                                          

Aos inscritos no seguro Kokumin 
Kenkoo Hoken  (Renovação do Cartão)

健康
けんこう

保険
ほ け ん

の加入者
かにゅうしゃ

保険証
ほけんしょう

を更新
こうしん

 

O cartão do seguro de saúde do Kokumin Kenkoo Hoken muda 

todo ano. Será enviado o novo cartão até o final de setembro 

avor conferir o conteúdo escrito, e

lo apartir de outubro.

novo cartão será enviado 

normal.Se deseja receber como correspondência registrada, favor 

avisar até 6 de setembro (6ª). 

Com essa renovação, o vencimento do cartão

Antes da mudança: até final de setembro 

a mudança : até final de julho 

: Setor de Seguro e Aposentadoria 

ka)  � 053-576

 

  
Feira de Outono do Verde e

Festival de Proteç
Animais Shizuoka 2019

・ 緑
みどり

花
はな

フェア

フェスティバル静岡
しずおか

２０１９
 

ão realizados juntos, a “ Feira de Outono do 

Festival de Proteção dos Animais 

O festival de proteção aos animais é realizado

pelo grupo de Proteção aos animais, em alguma 

cidade, e esse ano será em Kosai . Se você gosta da natureza

(dom)  

Kinroosha Taiiku Center,  

 
Centro de Saúde 

eira de Outono do Verde e do Meio ambiente

ão de sementes e adubo, etc, venda de plantas e

barracas demosntrativas de orientação sobre a 

conservação do meio ambiente. 

estival de Proteção dos animais Shizuoka 2019

remiação de pinturas e redações com tema de proteção de 

barracas como demonstrativas promovendo a

animais, espaço de conhecer os animais, etc.

Informações :  Setor do Meio 

             (Kankyoo

576-4533  FAX:053

                                                          

Aos inscritos no seguro Kokumin 
Renovação do Cartão)
加入者
かにゅうしゃ

のみなさんへ

更新
こうしん

します 
 

O cartão do seguro de saúde do Kokumin Kenkoo Hoken muda 

todo ano. Será enviado o novo cartão até o final de setembro 

avor conferir o conteúdo escrito, e

lo apartir de outubro. 

novo cartão será enviado por correspondência 

normal.Se deseja receber como correspondência registrada, favor 

Com essa renovação, o vencimento do cartão 

até final de setembro  

: até final de julho  

: Setor de Seguro e Aposentadoria 

576-4585  Fax: 053

Feira de Outono do Verde e  do Meio 
Festival de Proteç ão dos

Animais Shizuoka 2019  
フェア＆ 

２０１９ 

Feira de Outono do 

ão dos Animais 

O festival de proteção aos animais é realizado

pelo grupo de Proteção aos animais, em alguma 

cidade, e esse ano será em Kosai . Se você gosta da natureza

eira de Outono do Verde e do Meio ambiente : 

ão de sementes e adubo, etc, venda de plantas e

barracas demosntrativas de orientação sobre a 

estival de Proteção dos animais Shizuoka 2019 : 

remiação de pinturas e redações com tema de proteção de 

promovendo a

animais, espaço de conhecer os animais, etc.

Setor do Meio Ambiente

(Kankyoo-ka)  

4533  FAX:053-576-4880

                                                          

Aos inscritos no seguro Kokumin 
Renovação do Cartão)

のみなさんへ～ 

O cartão do seguro de saúde do Kokumin Kenkoo Hoken muda 

todo ano. Será enviado o novo cartão até o final de setembro 

avor conferir o conteúdo escrito, e se estiver 

correspondência 

normal.Se deseja receber como correspondência registrada, favor 

 

 

: Setor de Seguro e Aposentadoria  

4585  Fax: 053-576-4880

3 

do Meio 
ão dos  

Feira de Outono do 

ão dos Animais 

O festival de proteção aos animais é realizado 

cidade, e esse ano será em Kosai . Se você gosta da natureza 

ão de sementes e adubo, etc, venda de plantas e 

remiação de pinturas e redações com tema de proteção de 

promovendo a 

animais, espaço de conhecer os animais, etc. 

Ambiente 

4880 

                                                           

Aos inscritos no seguro Kokumin 
Renovação do Cartão)  

O cartão do seguro de saúde do Kokumin Kenkoo Hoken muda 

todo ano. Será enviado o novo cartão até o final de setembro 

estiver 

correspondência 

normal.Se deseja receber como correspondência registrada, favor 

4880 

 

Vamos reduzir o Lixo Biodegrad

★

mau cheiro e bichos no lixo biodegradável. Porém, com 

cuidados especiais, 

① 

② 

③ 

Produzindo 

guardá

que faz adubo com lixo biodegradável, poderá usar o sistema de 

subsídio para compra do aparelho.

▼Informações :

【website
                           

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde

▼Informações

Nenkin

                                                          
 

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

filipinos

chineses

outros

 

 

 

 

Vamos reduzir o Lixo Biodegrad

★Já devem ter 

mau cheiro e bichos no lixo biodegradável. Porém, com 

cuidados especiais, 

 Espremer e tirar o excesso de 

80% do lixo biodegradável é 

excesso de líquido

aparecimento de bichos e também torna mais leve o lixo.

 Evitar comprar 

tudo o que comprou

Antes de fazer a compra, verifique os

da geladeira, e compre somente o necessário.

 Fazer adubo com o lixo biodegradável

Produzindo o adubo com o lixo biodegradável, não precisa

guardá-lo até o dia da coleta. E se pretende comprar o aparelho 

que faz adubo com lixo biodegradável, poderá usar o sistema de 

subsídio para compra do aparelho.

Informações :  

Setor de Medidas de Redução do Lixo 

website】clique 
                           

Pagamento dos Impostos de Setembro

Prazo de pagamento: 30 de setembro
axa do Seguro Nacional de Saúde

▼Informações  : 

Nenkin-ka)  � 053

                                                          

População de Kosai
(dados atuais de 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,570 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,774 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

filipinos 

chineses 

outros 

Vamos reduzir o Lixo Biodegrad
生

しょう

ごみを

devem ter passado por situações desagradáveis, 

mau cheiro e bichos no lixo biodegradável. Porém, com 

cuidados especiais, poderão

Espremer e tirar o excesso de 

ixo biodegradável é 

líquido, diminui o mau cheiro,

aparecimento de bichos e também torna mais leve o lixo.

Evitar comprar alimentos 

que comprou  . 

Antes de fazer a compra, verifique os

da geladeira, e compre somente o necessário.

Fazer adubo com o lixo biodegradável

o adubo com o lixo biodegradável, não precisa

lo até o dia da coleta. E se pretende comprar o aparelho 

que faz adubo com lixo biodegradável, poderá usar o sistema de 

subsídio para compra do aparelho.

Centro do Controle do Meio Ambiente 

Setor de Medidas de Redução do Lixo 

(Haikibutsu Taisaku

☎ 053-577-
 

clique Kosai-shi Risaikuru
                                                   

Pagamento dos Impostos de Setembro
9月

がつ

Prazo de pagamento: 30 de setembro
axa do Seguro Nacional de Saúde

Setor de Seguro e 

053-576-4585   FAX

                                                          

População de Kosai
(dados atuais de 

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2019

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
29,127 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,481 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,723 

457 

313 

211 

170 

381 

Vamos reduzir o Lixo Biodegrad
ごみを減

へ

らそう 
 

passado por situações desagradáveis, 

mau cheiro e bichos no lixo biodegradável. Porém, com 

poderão reduzir o lixo.

Espremer e tirar o excesso de líquido

ixo biodegradável é formado de 

, diminui o mau cheiro,

aparecimento de bichos e também torna mais leve o lixo.

alimentos demais , e procurar consumir 

Antes de fazer a compra, verifique os alimentos que restam 

da geladeira, e compre somente o necessário.

Fazer adubo com o lixo biodegradável

o adubo com o lixo biodegradável, não precisa

lo até o dia da coleta. E se pretende comprar o aparelho 

que faz adubo com lixo biodegradável, poderá usar o sistema de 

subsídio para compra do aparelho. 

Centro do Controle do Meio Ambiente 

Setor de Medidas de Redução do Lixo 

(Haikibutsu Taisaku-ka  Kankyoo Center)

-1280  FAX:053

Risaikuru(reciclagem)
                         

Pagamento dos Impostos de Setembro
月
がつ

の納税
のうぜい

 

Prazo de pagamento: 30 de setembro
axa do Seguro Nacional de Saúde  (3ª parcela)

Setor de Seguro e Aposentadoria 

4585   FAX. 053-576

                                                          

População de Kosai
(dados atuais de 31 de julho 2019)

2019年
ね ん

7月
が つ

31日
に ち

】 

Total 
59,697 

 

Total 
3,255 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

Vamos reduzir o Lixo Biodegrad ável
 

passado por situações desagradáveis, p

mau cheiro e bichos no lixo biodegradável. Porém, com 

reduzir o lixo. 

líquido  e secar 

de líquido. Tirando o

, diminui o mau cheiro, dificulta o 

aparecimento de bichos e também torna mais leve o lixo.

, e procurar consumir 

alimentos que restam 

da geladeira, e compre somente o necessário. 

Fazer adubo com o lixo biodegradável  

o adubo com o lixo biodegradável, não precisa

lo até o dia da coleta. E se pretende comprar o aparelho 

que faz adubo com lixo biodegradável, poderá usar o sistema de 

Centro do Controle do Meio Ambiente  

Setor de Medidas de Redução do Lixo  

ka  Kankyoo Center)

1280  FAX:053-577-3253 

lagem) pesquisar
                                

Pagamento dos Impostos de Setembro

Prazo de pagamento: 30 de setembro 
(3ª parcela)  

Aposentadoria (Hoken 

576-4480 

                                                          

População de Kosai  
de julho 2019)

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

52.93％ 

14.04％ 

9.62％ 

6.48％ 

5.22％ 

- 

ável  

pelo 

mau cheiro e bichos no lixo biodegradável. Porém, com 

Tirando o 

aparecimento de bichos e também torna mais leve o lixo. 

, e procurar consumir 

alimentos que restam 

o adubo com o lixo biodegradável, não precisará 

lo até o dia da coleta. E se pretende comprar o aparelho 

que faz adubo com lixo biodegradável, poderá usar o sistema de 

 

 

ka  Kankyoo Center)  

 

pesquisar  
             

Pagamento dos Impostos de Setembro  

(Hoken 

                                                           

de julho 2019)  

estrangeiros dentro do 
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Informativo da Associação de Intercâmbio Internacio nal de Kosai 湖西国際交流協会からのお知らせ 

≪Atendimento≫Japonês ：segunda～sexta  10:00～15:00 ★ Português: segunda-feira 12:30 ～14:30【�・FAX 053-575-2008】 

 
＊Kosai Tabunka Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku  Jigyoo  

Consulta Jurídica Gratuita paraEstrangeiros  
(c/ hora marcada)※Se precisar de intérprete, fale na hora da 
reserva. 
▼local: (Kosai Shimin Katsudoo Center Emina)    
▼trazer : zairyuu card, passaporte 
▼custo : gratuito   ▼tipos de consultas com despachante:   

problemas do dia-a-dia, assuntos sobre renovação e outros de 

visto, divórcio, dívidas, abertura de firma, etc. 
▼outros: 45 minutos p/consulta. Reservas até 3 dias antes do dia  

 

 

 

 
 
 
▼Informações e reservas: Associação de Intercâmbio 
Internacional de Kosai(KOKO) �/FAX: 053-575-2008 
                                                            

“KOKO Culinária Chinesa” 
É uma delícia ! Faremos o Shooronpo desde a massa.  

▼quando:  28/09（sab）10：00～14：30 
▼local:  Oboto    ▼custo:  ¥1500 

▼conteúdo: Shooronpo, sopa de tomate e ovo, Tsuon youpin 

▼levar:  avental, lenço de cabelo, 2 panos de prato, potinho para 
levar embora a comida. 
                                                           

Aula de como Jogar o Lixo corretamente  
▼quando:  6 de outubro (dom) 10：00～12：00▼ custo: gratuito 

▼local: Omote Washizu Tamokuteki Hooru (atrás do Nafuco)     

▼conteúdo: aprender a separar o lixo usando jogos 

 
“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 

Prática de leitura e escrita japonesa. Para participar, passará 

por uma entrevista.▼trazer:  livros da escola, lápis, borracha e 

caderno. ▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2º andar 

(atrás da estação de Washizu) ▼custo :¥300 por vez 
 

 

 

                                                                  

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 
 

Ajudamos nas tarefas escolares das crianças. Os pais também 

podem aprender o japonês e sobre os detalhes da escola 

japonesa. Para participar, passará por uma entrevista. 

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

▼local: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2º andar  

(atrás da estação de Washizu)  ▼custo : ¥300 por aula 
 

 
 
 
                                                           

 
Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 
(Aula de Japonês de Domingo )  

▼quando:  domingo     ▼custo: gratuito 

▼local: Shimin Katsudoo Center Emina (atrás da estação de 

Washizu) ※comparecer no dia, direto no local 

Plantão do mês de Setembro 9:00 ～17:00  9 月の休日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

 

Dia Hospitais e Clínicas Telefones 

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

Seien Hifuka-Clínica de Alergia (Dermatologia/ alergologia) ☎ 053-574-3741 

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

Ariki Ganka (oftalmologia) ☎ 053-576-0053 

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

Arai Ganka (oftalmologia) ☎ 053-594-7104 

16 (seg) 
Haruna Iin (Clínico geral/ angiologia) ☎ 053-578-1092 

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

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

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

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

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

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

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

※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 9 4,11,18, 25 15:30～17:30 

 

Dia da semana mês dia horário 

sexta 9 6,13,20,27 18:00～19:30 

mês dia horário 

9 8,15,22,29 10:00～12:00 

 

Dia de semana mês dia horário 
quarta 

9 
4 13:30～16:30 

domingo 15 10:00～13:00 

quarta 
10 

2 13:30～16:30 

domingo 20 10:00～13:00 



 

 

 

※Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

▼data e horári

  26 

▼loca l

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai 

▼assunt

possibilidade de contágio da

tem intérprete em português

▼informaçõe

(Seibu Kenko Fukushi Center)

Fax.0538

antes.

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS

☆Fechado:14 

▼quando

※ Com atendimento em português.
10:00

▼local : 

▼informaçõe

☎ 053

＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

não poderá ser atendido no dia.

■ Associação de Intercâmbio

▼local: 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

Consultas do dia

▼dia e horário

＜Consulta gratuita Jurídica

Com Advogados, Despachantes Administrativos

▼data

（recepção:9:00

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ

data e horári o : 12 

26 de setembro (5ª) 17:00 às 19:45

l : Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha

1 kai  Kenshin  Shitsu

assunt o: exame de sangue para pessoas preocupadas com

possibilidade de contágio da

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.

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

Fechado:14 e 21 de setembro

quando : terça à sábado (

Com atendimento em português.
10:00～12:00 e 13:00

: Arai Chiiki Center

nformaçõe s:  Shoo

053-594-0855 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

não poderá ser atendido no dia.

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-a

dia e horário  : 

Consulta gratuita Jurídica

Com Advogados, Despachantes Administrativos

data :  26 de setembro 

recepção:9:00～12:00 (reservar diretamente no local)

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

エイズ検査
け ん さ

・相談
そうだん

: 12 de setembro(5ª) 9:30 às 11:00

setembro (5ª) 17:00 às 19:45

Prédio do Governo de Shizuoka 

Chuuen (oeste) no consultório do 1º andar

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Shitsu )〔Iwata

exame de sangue para pessoas preocupadas com

possibilidade de contágio da doença ou tirar dúvidas.  

tem intérprete em português 
Centro de Saúde e Assist. Social Seibu

(Seibu Kenko Fukushi Center)☎ 

※Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito.

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

21 de setembro

terça à sábado (9:30～

Com atendimento em português.
13:00～17:00 

Arai Chiiki Center ▼custo

Shookoo Kankoo

0855  

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

não poderá ser atendido no dia. 

Associação de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu 

Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma

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

hice.jp  

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região

a-dia com consultor estrangeiro

: 3ª à 6ª feiras 

Sábados e domingos

Consulta gratuita Jurídica ＞(por ordem de

Com Advogados, Despachantes Administrativos

setembro (5ª) 13:00 ~ 16:00

12:00 (reservar diretamente no local)

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS

相談
そうだん

 (marcar hora)

e setembro(5ª) 9:30 às 11:00

setembro (5ª) 17:00 às 19:45 

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.  

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.

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc

21 de setembro(sab) 

～17:00) 

Com atendimento em português. 

custo  : Gratuito 

Kankoo-ka   

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de 

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

3ª à 6ª feiras      9:00

Sábados e domingos 10:00

(por ordem de

Com Advogados, Despachantes Administrativos

13:00 ~ 16:00 

12:00 (reservar diretamente no local)

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

EXAME DE AIDS E CONSULTAS 

hora) 

e setembro(5ª) 9:30 às 11:00 

shi Mitsuke 3599-4〕 

exame de sangue para pessoas preocupadas com

doença ou tirar dúvidas.  ※

Centro de Saúde e Assist. Social Seibu   

2253  

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

O custo do exame e consulta é gratuito. 

“HELLO WORK ”CONSULTORIA 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS
Consulta sobre empregos,seguro desemprego, etc 

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas. 

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

 
Internacional de Hamamatsu  HICE

cho 2-1, CREATE 

2170 Fax: 053-458-2197  

Espaço de consultas para estrangeiros residentes na  região .＞

dia com consultor estrangeiro 

9:00～17:00 

10:00～16:00 

(por ordem de  recepção)  

Com Advogados, Despachantes Administrativos 

 

12:00 (reservar diretamente no local)） 
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CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS
 

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

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

A consu

mais que seja

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.
 

▼quando:

(exceto nos feriados)

  Por telefone:  10:00

Pessoalmente: 13:00

▼loca

▼informações: 

 ☆Se precisar de int

 

exame de sangue para pessoas preocupadas com a 

※não 

 

Por ser com hora marcada, favor telefonar 

TRABALHISTA PARA ESTRANGEIROS 

 

espera ou 

 

▼requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

▼data e horári

▼loca

▼assunt

▼informações

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

☎ 

■ 

 

(Toyohashi

Biru 3
 

＜

 

HICE 
1, CREATE 

 

＞ 

 

 

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS

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

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

CONSULTAS PARA MULHERES

A consultora ouve suas preocupações e inseguranças. 

mais que seja pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.

▼quando: 1ª, 2ª,3

(exceto nos feriados)

Por telefone:  10:00

Pessoalmente: 13:00

loca l : falamos na 

▼informações: Kosai
☎  053-576

Se precisar de int

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA

requisitos necessários: 

japonês, saber ler e escrever em japonês

data e horári

9:30

loca l  : Arai Chiiki Center

assunt o: Consultas sobre trabalhos em 

▼informações : 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

 053-594-0855 

 Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

 

(Toyohashi-shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

Biru 3⁰ andar 
 

＜Consultas do dia

▼data e horário

Terça e quinta

1º, 3º e 5º sábados 

e domingos 
10:15～17:00

CONSULTAS JURÍDICAS PARA ESTRANGEIROS   (外国人
がいこくじん

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

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.

,3ª, 4ª quinta-feira do mês

(exceto nos feriados) 

Por telefone:  10:00～12:00 (japon

Pessoalmente: 13:00～16:00 (portugu

falamos na hora da reserva

Kosai-shi Josei Soodan
6-4878 

Se precisar de intérprete, fale na hora da reserva.

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

9:30～16:30 

Arai Chiiki Center      

Consultas sobre trabalhos em 

 Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

0855  

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 

1º, 3º e 5º sábados  

 
17:00 

外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

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

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá nã

CONSULTAS PARA MULHERES
女性
じょせい

相談
そうだん

 

 

ouve suas preocupações e inseguranças. 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total.

feira do mês 

12:00 (japonês) 

16:00 (português) 

hora da reserva 

shi Josei Soodan 

, fale na hora da reserva.

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 

feira  

       

Consultas sobre trabalhos em casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu)

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Toyohashi

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33

3671 ) 

＞ 

相談会
そうだんかい

) 

Por ser muito procurado, reserve sua hora antecipadamente.Caso o número de pessoas chegue ao limite, poderá não ser aceito

CONSULTAS PARA MULHERES

ouve suas preocupações e inseguranças. Por 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

atenção. Fique tranquila, mantemos o sigilo total. 

 

 

, fale na hora da reserva. 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU,

TRABALHOS EM CASA 

conversação em  

 

casa(Naishoku)

Agência de Emprego Público de Hamamatsu 

Posto em Kosai (Haroo Waaku Hamamatsu) 

Associação de Intercâmbio  
Internacional de Toyohashi  

shi Eki Mae Oodoori 2 choome 33-1 Kaihatsu 

aceito. 

CONSULTAS PARA MULHERES 

Por 

pequena a preocupação, ouvimos com toda 

CONSULTAS SOBRE NAISHOKU, 

casa(Naishoku) 

Agência de Emprego Público de Hamamatsu  

1 Kaihatsu 
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Programação participantes quando local levar 

 
Entrega do Boshi 

Techoo (caderneta 
materno-infantil) e aula 

p / gestantes 
 

Gestantes 
Recepção nos 
dias úteis 

8:30～17:00 
※quarta-feira  
8:30～12:00 
 

Centro de Saúde 
(Oboto) 1º andar Setor de 

Saúde 

・Atestado de Gravidez 
・Caderneta materno 
infantil(p/quem tem)  
・zairyuucard e cartão 
de aviso do My number 

Aula sobre 
comidinhas para 

bebês ★ 

nascidos em maio de 
2019 

26/09(5ª) 9:15～11:00 
※Recepção: 
  9:00～9:15 

Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 

 Eiyoo Shidoo Shitsu 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho 
nascidos em junho de 
2019  24/10(5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

Pais de 1º filho, nascidos 

em janeiro de 2019 e 

interessados 

10/09 (3ª) 
9:15～11:30 

※Recepção: 
  9:00～9:15 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha de banho  
・questionário 
・suporte(canguru) 

Pais de 1º filho, nascidos 

em fevereiro de 2019 e 

interessados 

08/10 (3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em setembro 
de 2018 

24/09 (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 outubro 
de 2018 

29/10 (3ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em fevereiro 
de 2018 

11/09 (4ª) 
13:20～ 

※Recepção: 
 13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em março de 
2018 

09/10(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 10～30 

de agosto de 2017 
02/10(2ª) 

13:20～ 
※Recepção: 
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha 
・escova de dentes 
※vir com os dentes 

escovados 

nascidos em 31 de 

agosto ～ 11 de 

setembro de 2017 

 
07/10(2ª) 

 

nascidos em 12～27 
de setembro de 2017 21/09(2ª) 

Exame de 3 anos 
 
★ 

nascidos em junho de 
2016 

25/09(4ª) 
13:20～ 

※Recepção:  
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

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

escovados 

nascidos em julho de 
2016 

23/10(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 
19/09 (5ª) 
17/10 (5ª) 

※Recepção: 
  9:30～11:00 

Centro de Saúde 2ºandar 
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 Setor de Saúde (Kenkoo Zooshin-ka) 

Interessados 
segundas ～ quintas-feiras 

9:00～15:00 ☆ 
Centro de Saúde(Oboto) 

Salão Asobi no Hiroba 2ºandar 

［Atenção ］ 

● Não será mandado nenhum aviso.   ● Antes do exame, não dar de comer e beber para a criança. 
● A folha de exame da caderneta materno-infantil (Boshi Techoo) deve ser preenchida pelo responsável 
● O número de vagas no estacionamento do Centro de Saúde (Oboto) é limitado, poderá estacionar no estacionamento 

atrás da Prefeitura.  

★ Nos exames de 1 ano e 6 meses e de 3 anos, tem intérprete em português e espanhol. 

   Se precisar de intérpretes em outras ocasiões, entre em contato com a prefeitura. 

☆Funciona nos dias : 3, 4, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 24, 26 e 30. 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


