
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 25 de outubro(sexta),

Denso. O time oposto foi Banco Ehime

Empresa Denso

arquibancada de vermelho

Informativo da Prefeitura de 

Há dias que n

(garrafas pet, katas de bebidas, garrafas de vidro,etc). Confira os

dias certos de coleta do lixo, no calendário do lixo distribuído na

prefeitura ou na sucursal de Arai e outros pontos da cidade ou no

site da prefeitura , ou no aplicativo de separação do lixo.

▼Dias que não

1°(4ª) à 5(dom) de janeiro de 2020.

�Como descartar materiais de grande porte

Os lixos de grande porte não podem ser descartados nos postos 

de coleta de lixo e nem em locais de coleta de material 

reciclável. Devem ser descartados conforme os procedimentos 

dos ítens 

(1)Levar até o centro Kankyo Senta 

Segunda

9:00 à 16:30.

Apresentar 

 com foto(carteira de motorista,etc)

(2)Solicitar serviços de empresas 

autorizadas

 Hamana Kanpo Kabushikigaisha

 Kannkyo Hozen kabushikigaisha

 

▶ Publicação
▶ Edição

☎

Fax 053
▶ Website

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
▶ telefone direto c/intéprete
 053-

                            

No dia 25 de outubro(sexta),

Denso. O time oposto foi Banco Ehime

Empresa Denso e moradores

arquibancada de vermelho

Informativo da Prefeitura de 

Não jogue o lixo quando no dia
 que não tiver coleta! 
収 集

しゅうしゅう

dias que não tem coleta de lixo e materiais

(garrafas pet, katas de bebidas, garrafas de vidro,etc). Confira os

dias certos de coleta do lixo, no calendário do lixo distribuído na

prefeitura ou na sucursal de Arai e outros pontos da cidade ou no

site da prefeitura , ou no aplicativo de separação do lixo.

Dias que não haverá coleta

ª) à 5(dom) de janeiro de 2020.

Como descartar materiais de grande porte

Os lixos de grande porte não podem ser descartados nos postos 

de coleta de lixo e nem em locais de coleta de material 

reciclável. Devem ser descartados conforme os procedimentos 

dos ítens (1) à (3)：

Levar até o centro Kankyo Senta 

egunda à sexta-feira 

9:00 à 16:30.  

Apresentar documento de identificaç

com foto(carteira de motorista,etc)

(2)Solicitar serviços de empresas 

izadas〔Informações 

Hamana Kanpo Kabushikigaisha

Kannkyo Hozen kabushikigaisha

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

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

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

576-2211  9:00 
(segunda à sexta)

                            

A platéia se coloriu de vermelho!
No dia 25 de outubro(sexta), foi realizado no 

Denso. O time oposto foi Banco Ehime

moradores de Kosai

arquibancada de vermelho. A cada ponto que entrava

Informativo da Prefeitura de 

Não jogue o lixo quando no dia
que não tiver coleta! 

収 集
しゅうしゅう

のない日
ひ

にごみ
 

ão tem coleta de lixo e materiais

(garrafas pet, katas de bebidas, garrafas de vidro,etc). Confira os

dias certos de coleta do lixo, no calendário do lixo distribuído na

prefeitura ou na sucursal de Arai e outros pontos da cidade ou no

site da prefeitura , ou no aplicativo de separação do lixo.

haverá coleta de lixo e materiais recicláveis

ª) à 5(dom) de janeiro de 2020.

Como descartar materiais de grande porte

Os lixos de grande porte não podem ser descartados nos postos 

de coleta de lixo e nem em locais de coleta de material 

reciclável. Devem ser descartados conforme os procedimentos 

：  

Levar até o centro Kankyo Senta 

feira (incluindo os feriados) 

documento de identificaç

com foto(carteira de motorista,etc)

(2)Solicitar serviços de empresas 

Informações sobre a taxa

Hamana Kanpo Kabushikigaisha

Kannkyo Hozen kabushikigaisha

Prefeitura de Kosai
Setor de Atendimento ao Cidadão

ka) 
1213  
4880 

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

9:00 às 16:30  
(segunda à sexta)

                            

A platéia se coloriu de vermelho!
foi realizado no Amenity Plaza, 

Denso. O time oposto foi Banco Ehime. O time Denso ganhou de 3 a 0

de Kosai) lotaram o local

cada ponto que entrava

Informativo da Prefeitura de 

 
Não jogue o lixo quando no dia

que não tiver coleta! 
にごみ出

だ

さないで
 

ão tem coleta de lixo e materiais

(garrafas pet, katas de bebidas, garrafas de vidro,etc). Confira os

dias certos de coleta do lixo, no calendário do lixo distribuído na

prefeitura ou na sucursal de Arai e outros pontos da cidade ou no

site da prefeitura , ou no aplicativo de separação do lixo.

de lixo e materiais recicláveis

ª) à 5(dom) de janeiro de 2020. 

Como descartar materiais de grande porte

Os lixos de grande porte não podem ser descartados nos postos 

de coleta de lixo e nem em locais de coleta de material 

reciclável. Devem ser descartados conforme os procedimentos 

Levar até o centro Kankyo Senta 〔Valor da taxa 

(incluindo os feriados) 

documento de identificação 

com foto(carteira de motorista,etc).  

(2)Solicitar serviços de empresas  

sobre a taxa〕 

Hamana Kanpo Kabushikigaisha ☎053-573

Kannkyo Hozen kabushikigaisha ☎053-594

 

Prefeitura de Kosai 
Setor de Atendimento ao Cidadão  

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

 
(segunda à sexta)  

                            

A platéia se coloriu de vermelho!
Amenity Plaza, o campeonato feminino de t

. O time Denso ganhou de 3 a 0

) lotaram o local . Os torcedores

cada ponto que entrava a torcida vibrava de 

Informativo da Prefeitura de  

Não jogue o lixo quando no dia  
que não tiver coleta!  

さないで！ 

ão tem coleta de lixo e materiais recicláveis 

(garrafas pet, katas de bebidas, garrafas de vidro,etc). Confira os

dias certos de coleta do lixo, no calendário do lixo distribuído na

prefeitura ou na sucursal de Arai e outros pontos da cidade ou no

site da prefeitura , ou no aplicativo de separação do lixo. 

de lixo e materiais recicláveis: 

Como descartar materiais de grande porte  

Os lixos de grande porte não podem ser descartados nos postos 

de coleta de lixo e nem em locais de coleta de material 

reciclável. Devem ser descartados conforme os procedimentos 

Valor da taxa ：¥50/10 kg

(incluindo os feriados)   

573-1102 

594-2323 

   

 

1 

                             

A platéia se coloriu de vermelho!
o campeonato feminino de t

. O time Denso ganhou de 3 a 0 do forte time oposto

Os torcedores vestiram a camiseta distribuída de presente, colorindo 

a torcida vibrava de alegria

 

 

(garrafas pet, katas de bebidas, garrafas de vidro,etc). Confira os 

dias certos de coleta do lixo, no calendário do lixo distribuído na 

prefeitura ou na sucursal de Arai e outros pontos da cidade ou no 

: 

Os lixos de grande porte não podem ser descartados nos postos 

reciclável. Devem ser descartados conforme os procedimentos 

50/10 kg〕 

 (3)Serviço de coletas em portas de casa da Prefeitura 

〔Taxa de coleta por unidade : 

▼Informações

(Haikibutsu Taisaku
                                                         
 

Será realizado o

homenagem às pessoas 

▼quando : 

▼local : 

▼participantes :

2000

comunicado. Mesmo os que não 

participar.

※

participar. Maiores informações, entrar em

 Setor de Educação Social.

▼Informações : 

Setor de Educação

(Shakai Kyooiku

☎ 

FAX: 

 

 

A platéia se coloriu de vermelho!  観
かん

客席
きゃくせき

o campeonato feminino de tênis de mesa “Nihon Rigu Home Macchi

do forte time oposto

vestiram a camiseta distribuída de presente, colorindo 

alegria. No dia

(3)Serviço de coletas em portas de casa da Prefeitura 

Taxa de coleta por unidade : 

Informações ： Setor de Gerenciamento de Resíduos

(Haikibutsu Taisaku
                                                         

2020 Cerimônia da

Será realizado o

homenagem às pessoas 

quando : 12 de janeiro de 2020

local : Amenity Plaza

participantes :  nascidos em 2 de abril de 1999 à 1° de abril de 

2000 ※Aos enquadrados neste evento, enviamos o 

comunicado. Mesmo os que não 

participar. 

※As pessoas que moram em outras cidades, também poderão 

participar. Maiores informações, entrar em

Setor de Educação Social.

Informações :  

Setor de Educação

(Shakai Kyooiku

 053-576-4793

FAX: 053-576-1237

客席
きゃくせき

真っ赤
ま っ か

に染まる
そ ま る

ênis de mesa “Nihon Rigu Home Macchi

do forte time oposto. Torcedores do time Denso

vestiram a camiseta distribuída de presente, colorindo 

No dia, Kosai-shi e Denso se tormaram

(3)Serviço de coletas em portas de casa da Prefeitura 

Taxa de coleta por unidade : ¥

Setor de Gerenciamento de Resíduos

(Haikibutsu Taisaku-ka) ☎053-
                                                         

Cerimônia da
成人式
せいじんしき

Será realizado o「Seijin Shiki

homenagem às pessoas que completaram 20 anos de idade.

12 de janeiro de 2020

Amenity Plaza 

nascidos em 2 de abril de 1999 à 1° de abril de 

Aos enquadrados neste evento, enviamos o 

comunicado. Mesmo os que não 

As pessoas que moram em outras cidades, também poderão 

participar. Maiores informações, entrar em

Setor de Educação Social. 

 

Setor de Educação Social  

(Shakai Kyooiku-ka)   

4793  

1237 

染まる
そ ま る

 
ênis de mesa “Nihon Rigu Home Macchi

orcedores do time Denso

vestiram a camiseta distribuída de presente, colorindo 

Denso se tormaram

(3)Serviço de coletas em portas de casa da Prefeitura 

¥500～¥1,000

Setor de Gerenciamento de Resíduos

-577-1280 FAX
                                                         

Cerimônia da  Maioridade
成人式
せいじんしき

 2020 
 

Seijin Shiki」(Cerimônia da Maioridade), em 

que completaram 20 anos de idade.

12 de janeiro de 2020 (dom) 13:00 

nascidos em 2 de abril de 1999 à 1° de abril de 

Aos enquadrados neste evento, enviamos o 

comunicado. Mesmo os que não receberam, poderão 

As pessoas que moram em outras cidades, também poderão 

participar. Maiores informações, entrar em

 

ênis de mesa “Nihon Rigu Home Macchi” do time 

orcedores do time Denso( funcionários

vestiram a camiseta distribuída de presente, colorindo a 

Denso se tormaram mais unidos . 

(3)Serviço de coletas em portas de casa da Prefeitura  

1,000〕 

Setor de Gerenciamento de Resíduos 

FAX 053-577
                                                         

Maioridade

(Cerimônia da Maioridade), em 

que completaram 20 anos de idade.

(dom) 13:00 ～ 14:30 

nascidos em 2 de abril de 1999 à 1° de abril de 

Aos enquadrados neste evento, enviamos o 

receberam, poderão 

As pessoas que moram em outras cidades, também poderão 

participar. Maiores informações, entrar em contato com o

 
” do time 

funcionários da 

mais unidos .  

577-3253 
                                                          

Maioridade  

(Cerimônia da Maioridade), em 

que completaram 20 anos de idade. 

 

nascidos em 2 de abril de 1999 à 1° de abril de 

As pessoas que moram em outras cidades, também poderão 

contato com o 

 

 



 

 

 

 

Os Órgãos Públicos 
Maiores detalhes, entrar em contato nos respectivos órgãos públicos.

 

Atenção!

※1.Trâmites para Registr

Podem dar entrada de registros de

óbito e outros, durante

entrada

※2. Lixo recolhido no Kankyo Center 

coleta de lixo no feriado de final e início de ano

Verifique os dias da coleta direta no centro e 

Coleta no posto de coleta, no calendário do lixo. 

※3.Hospital Kosai Byooin. 

No feriado, funciona a 

Prefeit

Sucursal de Arai

Seibu Shimin Sabisu Center

Centro de Controle do Meio Ambiente

Centro de Processamento do Lixo de 

Kasago

Hospital Municipal de Kosai

Centro de Saúde e Assist. Social(Oboto)

Ara

Amenity Plaza

Centro de Auxílio na Criação Infantil

Biblioteca Central

Biblioteca de Arai

Cam

Campo Esportivo de Minato

Ginásio de esportes de Arai e quadra de tenis

Cen
Trabalhadores

Seibu Chiiki Sentaa

Ara

Kaikokan

Crematório Municipal

Yasuragien(crematório)

Coleta de dejectos humanos

Ônibus Kootyan bus

 

Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano

Os Órgãos Públicos 
Maiores detalhes, entrar em contato nos respectivos órgãos públicos.

Atenção!  

Trâmites para Registr

Podem dar entrada de registros de

e outros, durante

entrada de trás da prefeitura.(Não tem intérprete)

2. Lixo recolhido no Kankyo Center 

coleta de lixo no feriado de final e início de ano

Verifique os dias da coleta direta no centro e 

no posto de coleta, no calendário do lixo. 

3.Hospital Kosai Byooin. 

No feriado, funciona a 

Repartições e Serviços

Prefeitura 

Sucursal de Arai 

Seibu Shimin Sabisu Center

Centro de Controle do Meio Ambiente

Centro de Processamento do Lixo de 

Kasago 

Hospital Municipal de Kosai

Centro de Saúde e Assist. Social(Oboto)

Arai Chiiki Sentaa

Amenity Plaza 

Centro de Auxílio na Criação Infantil

lioteca Central

lioteca de Arai

Campo Esportivo de Kosai

Campo Esportivo de Minato

ásio de esportes de Arai e quadra de tenis

Centro de Atividades Esportivas dos 
Trabalhadores 

Seibu Chiiki Sentaa

Arai Sekisho(antigo ped

kokan 

Crematório Municipal

Yasuragien(crematório)

Coleta de dejectos humanos

Ônibus Kootyan bus

Calendário de Funcionamento dos
Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano

Os Órgãos Públicos e serviços estarão fechados durante o feriado
Maiores detalhes, entrar em contato nos respectivos órgãos públicos.

Trâmites para Registr o 

Podem dar entrada de registros de

e outros, durante o feriado. 

de trás da prefeitura.(Não tem intérprete)

2. Lixo recolhido no Kankyo Center 

coleta de lixo no feriado de final e início de ano

Verifique os dias da coleta direta no centro e 

no posto de coleta, no calendário do lixo. 

3.Hospital Kosai Byooin.  

No feriado, funciona a parte de emergência.

Repartições e Serviços

 

Seibu Shimin Sabisu Center 

Centro de Controle do Meio Ambiente

Centro de Processamento do Lixo de 

Hospital Municipal de Kosai 

Centro de Saúde e Assist. Social(Oboto)

i Chiiki Sentaa 

Centro de Auxílio na Criação Infantil

lioteca Central 

lioteca de Arai 

po Esportivo de Kosai 

Campo Esportivo de Minato 

ásio de esportes de Arai e quadra de tenis

tro de Atividades Esportivas dos 

Seibu Chiiki Sentaa 

i Sekisho(antigo pedágio histórico)

Crematório Municipal 

Yasuragien(crematório) 

Coleta de dejectos humanos 

Ônibus Kootyan bus 

Calendário de Funcionamento dos
Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano

〔

e serviços estarão fechados durante o feriado
Maiores detalhes, entrar em contato nos respectivos órgãos públicos.

Podem dar entrada de registros de casamento,

 Entregue para

de trás da prefeitura.(Não tem intérprete)

2. Lixo recolhido no Kankyo Center e coleta no local de 

coleta de lixo no feriado de final e início de ano

Verifique os dias da coleta direta no centro e  

no posto de coleta, no calendário do lixo. 

parte de emergência. 

Repartições e Serviços  

(※1) 

(※1) 

Centro de Controle do Meio Ambiente (※2) 

Centro de Processamento do Lixo de 
(※2) 

(※3)

Centro de Saúde e Assist. Social(Oboto) 

(※4) 

Centro de Auxílio na Criação Infantil   (※5) 

ásio de esportes de Arai e quadra de tenis 

tro de Atividades Esportivas dos 

ágio histórico) 

 

 

 (※6) 

 

Calendário de Funcionamento dos
Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano

〔年末
ねんまつ

年始
ね ん し

 市

e serviços estarão fechados durante o feriado
Maiores detalhes, entrar em contato nos respectivos órgãos públicos.

, nascimento, 

Entregue para o zelador, na 

de trás da prefeitura.(Não tem intérprete) 

coleta no local de 

coleta de lixo no feriado de final e início de ano  

no posto de coleta, no calendário do lixo.  

25 26

4ª 5ª

   

   

  

   

  
 

3)   

  

  

  ×

   

  

  

  

 
 

 

  

  

  

 ×

  

  

  

   

  

2 

 
Calendário de Funcionamento dos

Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano
市
し

の施設
し せ つ

休 業
きゅうぎょう

e serviços estarão fechados durante o feriado de final e início de ano, conforme o calendário abaixo.
Maiores detalhes, entrar em contato nos respectivos órgãos públicos.

 

o zelador, na 

coleta no local de 

※4.

21 de 

revisão e manutenção.

 

※5

Nobirin Genki Kurabu (serviço de cuidados 

pós horário escolar) estará aberto.

※6.

A solicitação da coleta será

às 15:00 do dia 26 de 
 

Dezembro

26 27 28

ª 6ª sab

  ×

 ×

 ×

 ×

 
 ×

  ×

  ×

  ×

×   

 × ×

   

   

   

   

   

   

  ×

× × ×

   

  ×

   

  ×

  ×

Calendário de Funcionamento dos
Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano

休 業
きゅうぎょう

のご案内
ごあんない

〕

de final e início de ano, conforme o calendário abaixo.
Maiores detalhes, entrar em contato nos respectivos órgãos públicos. Atenção!!   ( 

4.Feriado da Piscina do Amenity Plaza

de dezembro (sab) à 31 de janeiro(6ª), estará fechada

revisão e manutenção.

5.No dia 27, somente funciona o 

Nobirin Genki Kurabu (serviço de cuidados 

pós horário escolar) estará aberto.

6.Pedido de coleta

A solicitação da coleta será

às 15:00 do dia 26 de 

Dezembro  

28 29 30

sab dom  2ª

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

 × ×

× × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

× × ×

× × ×

 × ×

×   

   

× × ×

× × ×

Calendário de Funcionamento dos
Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano

 

de final e início de ano, conforme o calendário abaixo.
Atenção!!   ( ×⇒Fechado )

Feriado da Piscina do Amenity Plaza

dezembro (sab) à 31 de janeiro(6ª), estará fechada

revisão e manutenção. 

.No dia 27, somente funciona o 

Nobirin Genki Kurabu (serviço de cuidados 

pós horário escolar) estará aberto.

de coleta  dejectos humanos

A solicitação da coleta será atendida até

às 15:00 do dia 26 de dezembro(5ª).(Pedido por telefone)

30 31  1

2ª 3ª 4ª

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

  ×

  ×

× × ×

× × ×

Calendário de Funcionamento dos  
Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano

de final e início de ano, conforme o calendário abaixo.
Fechado )  

Feriado da Piscina do Amenity Plaza  

dezembro (sab) à 31 de janeiro(6ª), estará fechada

.No dia 27, somente funciona o  

Nobirin Genki Kurabu (serviço de cuidados 

pós horário escolar) estará aberto.  

dejectos humanos  (Kumitori) 

atendida até 

dezembro(5ª).(Pedido por telefone)

 

Janeiro

1 2 3

ª 5ª 6

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× ×  

× × ×

×  ×

×   

× × ×

× × ×

Órgãos Públicos no feriado de final e início de ano  

de final e início de ano, conforme o calendário abaixo. 

 

dezembro (sab) à 31 de janeiro(6ª), estará fechada

Nobirin Genki Kurabu (serviço de cuidados  

(Kumitori)  

dezembro(5ª).(Pedido por telefone)

Janeiro  

3 4 

6ª sab  dom

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

×  

× × ×

×  

× × 

× × 

×  

×  

×  

×  

×  

  

×  

×  

  

× × ×

× × ×

 

dezembro (sab) à 31 de janeiro(6ª), estará fechada para 

dezembro(5ª).(Pedido por telefone) 

5 

dom  

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

 

× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

× 

 



 

 

 

■Podemos ser um voluntário para trabalhos 
com estudos escolares de idioma japonês
わたしにもできる日本語学習ボランティア

   Será realizado um seminário e panel discussion(painel de 

discurso), para conhecer sobre os trabalhos de voluntários para 

apoio no ensino do idioma japon

painel de discursos, poderão ouvir os discursos de estrangeiros 

residentes em Kosai, contando suas experiencias 

de como aprenderam o idioma japonês. 

 

▼quando:

13:30 às 16:00

▼onde: 

Salão de Audiovisual

▼modo de inscrição: 

até o dia 19 de dezembro(5

chegada.

※No título da mensagem,coloque

“Inscrição para o Seminário para Voluntários” e no conteúdo da 

mensagem coloque seu nome completo e a leitura do nome em 

japonês, e o t

recebermos a sua mensagem, estará feita a sua inscrição. 

▼inscrição:

Colaboração aos Cidadãos (Shimin

☎053

                                                          

 

Vamos ver o primeiro nascer do
Sol do novo ano, nos pontos de visitas 

Ver 

Que tal ir apreciar nos pontos de visitas locais da cidade?

■Michi no Eki Shiomizaka   

(na Ichigoosen, beirando a Hamana Baipasu)

 ★ 1

doce tradicional do Japão, feita de arroz 

distribuição às 6:00 da manhã, até acabar o estoque)

▼Informações: 

 (Kankoo Kooryuu

29 de dezembro à 5

■Kaikookan   

Saindo do estacionamento para a praia, 

pode

★ 1º de janeiro

assada na brasa (350 unidades) e Amazake (100 porções). Apartir 

das 6 horas 

Distribuição a partir das 7 horas, por ordem, até acabar o estoque.

▼Informações: 

☎ 053

Podemos ser um voluntário para trabalhos 
com estudos escolares de idioma japonês
わたしにもできる日本語学習ボランティア

Será realizado um seminário e panel discussion(painel de 

discurso), para conhecer sobre os trabalhos de voluntários para 

apoio no ensino do idioma japon

painel de discursos, poderão ouvir os discursos de estrangeiros 

residentes em Kosai, contando suas experiencias 

de como aprenderam o idioma japonês. 

uando:  22 de dezembro(dom)

13:30 às 16:00（recepç

nde: Arai Chiiki Center 2F

Salão de Audiovisual

modo de inscrição: 

até o dia 19 de dezembro(5

chegada. Limite: 90 pessoas

No título da mensagem,coloque

“Inscrição para o Seminário para Voluntários” e no conteúdo da 

mensagem coloque seu nome completo e a leitura do nome em 

japonês, e o telefone para contato e nos envie.Quando 

recebermos a sua mensagem, estará feita a sua inscrição. 

inscrição:  Setor de Atendimento ao Cidadão, Divisão de 

Colaboração aos Cidadãos (Shimin

053-576-1213  

                                                          

Vamos ver o primeiro nascer do
Sol do novo ano, nos pontos de visitas 

locais da cidade!
地元
じ も と

のお出
で

Ver o “Primeiro nascer do Sol” , já é um ritual do Ano novo.

Que tal ir apreciar nos pontos de visitas locais da cidade?

Michi no Eki Shiomizaka   

(na Ichigoosen, beirando a Hamana Baipasu)

1º de janeiro ★

doce tradicional do Japão, feita de arroz 

distribuição às 6:00 da manhã, até acabar o estoque)

Informações: Setor deTurismo e Intecâmbio  

(Kankoo Kooryuu-ka)  

29 de dezembro à 5

Kaikookan   ☎ 

Saindo do estacionamento para a praia, 

pode-se ver o Sol nascendo ao horizonte.

de janeiro  ★Haverá distribuição gratuita de Kaki (ostra) 

assada na brasa (350 unidades) e Amazake (100 porções). Apartir 

das 6 horas entregaremos o cupom para pegar o Kaki assado. 

Distribuição a partir das 7 horas, por ordem, até acabar o estoque.

Informações: Arai

053-594-0634 ※

 
Podemos ser um voluntário para trabalhos 
com estudos escolares de idioma japonês
わたしにもできる日本語学習ボランティア

Será realizado um seminário e panel discussion(painel de 

discurso), para conhecer sobre os trabalhos de voluntários para 

apoio no ensino do idioma japonês para estrangeiros. Nesse 

painel de discursos, poderão ouvir os discursos de estrangeiros 

residentes em Kosai, contando suas experiencias 

de como aprenderam o idioma japonês. 

22 de dezembro(dom)

recepção:13:00

Chiiki Center 2F 

Salão de Audiovisual - Kosai-shi Arai

modo de inscrição: por telefone ou mensagem

até o dia 19 de dezembro(5ª). Recepção por ordem de

Limite: 90 pessoas 

No título da mensagem,coloque

“Inscrição para o Seminário para Voluntários” e no conteúdo da 

mensagem coloque seu nome completo e a leitura do nome em 

elefone para contato e nos envie.Quando 

recebermos a sua mensagem, estará feita a sua inscrição. 

Setor de Atendimento ao Cidadão, Divisão de 

Colaboração aos Cidadãos (Shimin

  Email kyodo@city.kosai.lg.jp

                                                          

Vamos ver o primeiro nascer do
Sol do novo ano, nos pontos de visitas 

locais da cidade!
出
で

かけスポットで

o “Primeiro nascer do Sol” , já é um ritual do Ano novo.

Que tal ir apreciar nos pontos de visitas locais da cidade?

Michi no Eki Shiomizaka   ☎

(na Ichigoosen, beirando a Hamana Baipasu)

★ Distribuição gratuita de

doce tradicional do Japão, feita de arroz 

distribuição às 6:00 da manhã, até acabar o estoque)

Setor deTurismo e Intecâmbio  

ka)  ☎ 053-576

29 de dezembro à 5 de janeiro é fechado.

 053-594-6624

Saindo do estacionamento para a praia, 

se ver o Sol nascendo ao horizonte.

Haverá distribuição gratuita de Kaki (ostra) 

assada na brasa (350 unidades) e Amazake (100 porções). Apartir 

entregaremos o cupom para pegar o Kaki assado. 

Distribuição a partir das 7 horas, por ordem, até acabar o estoque.

Arai-cho Kankoo Kyookai 

※28 de dezembro à 5

 
Podemos ser um voluntário para trabalhos 
com estudos escolares de idioma japonês
わたしにもできる日本語学習ボランティア 
Será realizado um seminário e panel discussion(painel de 

discurso), para conhecer sobre os trabalhos de voluntários para 

ês para estrangeiros. Nesse 

painel de discursos, poderão ouvir os discursos de estrangeiros 

residentes em Kosai, contando suas experiencias 

de como aprenderam o idioma japonês.  

22 de dezembro(dom)  

ão:13:00） 

shi Arai-cho Hamana 519

por telefone ou mensagem

. Recepção por ordem de

No título da mensagem,coloque「ボランティア

“Inscrição para o Seminário para Voluntários” e no conteúdo da 

mensagem coloque seu nome completo e a leitura do nome em 

elefone para contato e nos envie.Quando 

recebermos a sua mensagem, estará feita a sua inscrição. 

Setor de Atendimento ao Cidadão, Divisão de 

Colaboração aos Cidadãos (Shimin-ka Shimin Kyoudoogakari) 

kyodo@city.kosai.lg.jp

                                                          

Vamos ver o primeiro nascer do
Sol do novo ano, nos pontos de visitas 

locais da cidade!
かけスポットで初日

は つ ひ

の出
で

をみよう

o “Primeiro nascer do Sol” , já é um ritual do Ano novo.

Que tal ir apreciar nos pontos de visitas locais da cidade?

☎ 053-573-1155

(na Ichigoosen, beirando a Hamana Baipasu) 

Distribuição gratuita de 

doce tradicional do Japão, feita de arroz fermentado

distribuição às 6:00 da manhã, até acabar o estoque)

Setor deTurismo e Intecâmbio  

576-1230 

de janeiro é fechado. 

6624 

Saindo do estacionamento para a praia,  

se ver o Sol nascendo ao horizonte. 

Haverá distribuição gratuita de Kaki (ostra) 

assada na brasa (350 unidades) e Amazake (100 porções). Apartir 

entregaremos o cupom para pegar o Kaki assado. 

Distribuição a partir das 7 horas, por ordem, até acabar o estoque.

cho Kankoo Kyookai  

28 de dezembro à 5 de janeiro é fechado.

Podemos ser um voluntário para trabalhos 
com estudos escolares de idioma japonês

 
Será realizado um seminário e panel discussion(painel de 

discurso), para conhecer sobre os trabalhos de voluntários para 

ês para estrangeiros. Nesse 

painel de discursos, poderão ouvir os discursos de estrangeiros 

residentes em Kosai, contando suas experiencias  

cho Hamana 519-1 

por telefone ou mensagem 

. Recepção por ordem de 

「ボランティア講座
こ う ざ

申し込み
も う し こ み

“Inscrição para o Seminário para Voluntários” e no conteúdo da 

mensagem coloque seu nome completo e a leitura do nome em 

elefone para contato e nos envie.Quando 

recebermos a sua mensagem, estará feita a sua inscrição.  

Setor de Atendimento ao Cidadão, Divisão de 

ka Shimin Kyoudoogakari) 

kyodo@city.kosai.lg.jp 

                                                          

Vamos ver o primeiro nascer do  

Sol do novo ano, nos pontos de visitas 
 

をみよう 

o “Primeiro nascer do Sol” , já é um ritual do Ano novo.

Que tal ir apreciar nos pontos de visitas locais da cidade?

1155 

 

 Amazake (bebida 

fermentado).Começa a 

distribuição às 6:00 da manhã, até acabar o estoque) 

Setor deTurismo e Intecâmbio   

Haverá distribuição gratuita de Kaki (ostra) 

assada na brasa (350 unidades) e Amazake (100 porções). Apartir 

entregaremos o cupom para pegar o Kaki assado. 

Distribuição a partir das 7 horas, por ordem, até acabar o estoque.

de janeiro é fechado.

3 

Podemos ser um voluntário para trabalhos 
com estudos escolares de idioma japonês  

Será realizado um seminário e panel discussion(painel de 

discurso), para conhecer sobre os trabalhos de voluntários para 

ês para estrangeiros. Nesse 

painel de discursos, poderão ouvir os discursos de estrangeiros 

 

申し込み
も う し こ み

」 

“Inscrição para o Seminário para Voluntários” e no conteúdo da 

mensagem coloque seu nome completo e a leitura do nome em 

 

ka Shimin Kyoudoogakari)  

                                                           

 

Sol do novo ano, nos pontos de visitas 

o “Primeiro nascer do Sol” , já é um ritual do Ano novo. 

Que tal ir apreciar nos pontos de visitas locais da cidade? 

bebida 

).Começa a 

Haverá distribuição gratuita de Kaki (ostra) 

assada na brasa (350 unidades) e Amazake (100 porções). Apartir 

entregaremos o cupom para pegar o Kaki assado. 

Distribuição a partir das 7 horas, por ordem, até acabar o estoque. 

de janeiro é fechado. 

Consultas sobre Impostos no Feriado

Impostos de 

imóveis e planejamento urbano, de veículos leves 

taxa de seguro nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

▼quando 

▼local : 

▼Informações : 

(Zeimu

                                                           

Feriados da Prefeitura
 

Fechados 

Feriados: 

 1 à 5 de janeiro (feriado de final e nício de ano)

(veja detalhes na pagina 2)
                                     

❏Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼

 (Hoken Nenkin

 ☎

                                             
 

(dados atuais de 

【Total geral de habitantes

【Habitantes estrangeiros

 

【Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros

peruanos

vietnamitas

indonésios

filipinos

outros

 

 

 

Consultas sobre Impostos no Feriado

Atenderemos às consultas e pagamentos em dinheiro, de 

Impostos de Residência Municipal e provincial

imóveis e planejamento urbano, de veículos leves 

taxa de seguro nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

(Haverá atendimento com intérprete em português.)

▼quando : 22 de 

▼local : Setor de Impostos no 1

da Prefeitura

Informações : 

(Zeimu-ka)   ☎ 053

                                                           

Feriados da Prefeitura

Fechados aos Sábados e

Feriados: 28 à 31 de dezembro e

1 à 5 de janeiro (feriado de final e nício de ano)

(veja detalhes na pagina 2)
                                     

Pagamento dos Impostos
no mês de 

Prazo de pagamento: 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

▼Informações :

(Hoken Nenkin

☎ 053-576-4585

                                             

População de Kosai
(dados atuais de 

(湖西市
こ さ い し

Total geral de habitantes

Homens 
30,633 

Habitantes estrangeiros

Homens 
1,867 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade

brasileiros 

peruanos 

vietnamitas 

indonésios 

filipinos 

outros 

Consultas sobre Impostos no Feriado
〔休日

きゅうじつ

Atenderemos às consultas e pagamentos em dinheiro, de 

Residência Municipal e provincial

imóveis e planejamento urbano, de veículos leves 

taxa de seguro nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

(Haverá atendimento com intérprete em português.)

de dezembro (dom)

Setor de Impostos no 1

da Prefeitura 

Informações : Setor de Imposto 

053-576-4536  FAX.053

                                                           

Feriados da Prefeitura
12月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

aos Sábados e  Domingos.

28 à 31 de dezembro e

1 à 5 de janeiro (feriado de final e nício de ano)

(veja detalhes na pagina 2) 
                                     

Pagamento dos Impostos
no mês de 

12月
がつ

Prazo de pagamento: 

Taxa do Seguro Nacional de Saúde 

Informações :  Setor de Seguro de Saúde e 

(Hoken Nenkin-ka) 

4585  FAX. 053

                                             

População de Kosai
(dados atuais de 30

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2019

Total geral de habitantes 】 

Mulheres 
29,129 

Habitantes estrangeiros 】 

Mulheres 
1,548 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Nacionalidade  Habitantes

1,794 

467 

349 

215 

212 

378 

      
Consultas sobre Impostos no Feriado

きゅうじつ

納税
のうぜい

相談
そうだん

〕 
 

Atenderemos às consultas e pagamentos em dinheiro, de 

Residência Municipal e provincial

imóveis e planejamento urbano, de veículos leves 

taxa de seguro nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

(Haverá atendimento com intérprete em português.)

(dom) 9:00 às 12:00

Setor de Impostos no 1⁰ andar 

Setor de Imposto   

4536  FAX.053-576

                                                           

Feriados da Prefeitura  de Dezembro
役所
やくしょ

のお休
お や す

み 

Domingos.  

28 à 31 de dezembro e 

1 à 5 de janeiro (feriado de final e nício de ano)

                                     
 

Pagamento dos Impostos
no mês de Dezembro

月
がつ

の納税
のうぜい

 

Prazo de pagamento: 6 de janeiro

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (6ª parcela)

Setor de Seguro de Saúde e 

FAX. 053-576-4880 

                                             

População de Kosai
30 de outubro

2019年
ね ん

10月
が つ

30日
に ち

】 

Total 
59,762 

 

Total 
3,415 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade

Habitantes  
Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes

 

 
Consultas sobre Impostos no Feriado

 

Atenderemos às consultas e pagamentos em dinheiro, de 

Residência Municipal e provincial, de bens 

imóveis e planejamento urbano, de veículos leves e comum, 

taxa de seguro nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc. 

(Haverá atendimento com intérprete em português.) 

9:00 às 12:00 

576-1896 

                                                           

de Dezembro
 

1 à 5 de janeiro (feriado de final e nício de ano) 

                                     

Pagamento dos Impostos  
Dezembro  

6 de janeiro 
ª parcela)  

Setor de Seguro de Saúde e Aposentadoria

 

                                                                                                  

População de Kosai  
outubro  2019)

日
に ち

現在
げ ん ざ い

） 

Total geral de estrangeiros por nacionalidade 】 

Porcentagem de 
estrangeiros dentro do 
total de habitantes  

52.53％ 

13.67％ 

10.22％ 

6.30％ 

6.21％ 

- 

Consultas sobre Impostos no Feriado  

Atenderemos às consultas e pagamentos em dinheiro, de 

de bens 

e comum, e 

taxa de seguro nacional de saúde (Kokumin Hoken), etc.  

 

                                                            

de Dezembro  

                                      

 

Aposentadoria 

                                                     

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 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)    

▼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 

                                                            

 
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 

 

 
“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 

日本語
に ほ ん ご

すいようび教 室
きょうしつ

 

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▼custo :¥300 por vez 

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

※22 de janeiro, vem a caravana de livros「Ohanashitai」 . Venha 

ler o livro que você gosta. 

 

 

 

 

                                                                  

 
Kinyoobi Chikyukko Hiroba 

日本語
に ほ ん ご

きんようび教 室
きょうしつ

 
 

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 

 

Dia da semana mês dia horário 

quarta 
dez 4, 11, 18, 25 15:30 ～

17:30 jan 8, 15, 22, 29 

 

Dia da 
semana mês dia horário 

sexta 
dez 6, 13, 20 

18:00～19:30 
jan 10, 17, 24, 31 

 

Dia de semana mês dia horário 

quarta dez 4 13:30～16:30 

domingo dez 15 
10:00～13:00 

domingo jan 19 

 

mês dia horário 

dez 8, 15, 22 
10:00～12:00 

jan 12, 19, 26 

 

 

Plantão do mês de Dezembro 9:00 ～17:00  12 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) 
Ookubo Shoonika Naika Kurinikku ( Pediatria/ clínico geral/ alergologia) ☎ 053-594-7311 

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

8 (dom) 
Haruna Iin (Clínico geral/ angiologia) ☎ 053-578-1092 

Kurinikku Ida (Clínico geral/ cirurgia/ gastroenterologia/mamas) ☎ 053-595-1188 

15 (dom) 
Gotoo Naika Iin (Clínico geral/pediatria) ☎ 053-572-3292 

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

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

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

29 (dom) 
Ushida Kurinikku (Cirurgia/ clínico geral/ gastroenterologia/ pediatria/ dermatologia) ☎ 053-574-2252 

Kimoto Shoonika (Pediatria) ☎ 053-576-1938 

 30 (seg) 
Gotoo Naika Iin (Clínico geral/pediatria) ☎ 053-572-3292 

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

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

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

※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.)  

☎

 

 



 

 

 

※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

    19 

▼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

▼quando

※Fechado:

※ Com atendimento em português.
10:00

▼local : 

▼informaçõe

☎ 053

＊Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá 

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

Com Advogados, Despachantes Administrativos

▼dat

（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 : 1º 

19 de dezembro (5ª) 9:30 às 11:00

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

quando : terça à sábado (

Fechado: 28/dez(sab), 

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 

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 :  esse mês não tem

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

: 1º de dezembro(dom) 12:00 às 15:00

dezembro (5ª) 9:30 às 11:00

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

terça à sábado (9:30～

28/dez(sab), 4/jan(sab),11/jan(sab)

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 

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

gratuita Jurídica ＞(por ordem de recepção)

Com Advogados, Despachantes Administrativos

esse mês não tem  

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 dezembro(dom) 12:00 às 15:00

dezembro (5ª) 9:30 às 11:00 

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

～17:00) 

4/jan(sab),11/jan(sab) 

Com atendimento em português. 

custo  : Gratuito 

Kankoo-ka   

Atendimento por ordem de chegada. S/reservas.

Dependendo da situação, poderá alongar a hora de espera ou 

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 recepção)

Com Advogados, Despachantes Administrativos

 

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 dezembro(dom) 12:00 às 15:00 

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. 

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 

 

alongar a hora de 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 hora da reserva

▼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 e 3º  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 

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) 

falamos na 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 agosto de 
2019 

26/dez(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 setembro 
de 2019  23/jan(5ª) 

Aula para mães de 
bebês de 7 a 8 meses 

Pais de 1º filho, nascidos 

em abril de 2019 e 

interessados 

10/dez (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 maio de 2019 e 

interessados 

14/jan (3ª) 

Aula de aniversário de 
 1 ano da criança 

 

nascidos em dezembro 
de 2018 

24/dez (3ª) 
9:15～10:30 

※Recepção: 
  9:00～9:15 

 
Centro de Saúde 
(Oboto) 2º andar 
Kenkoo Hooru 

 

・Caderneta 
materno-infantil 

・Toalha de rosto 
nascidos em janeiro de 
2019 

28/jan (3ª) 

Exame de 1 ano e 6 
meses 

★ 

nascidos em maio de 
2018 

11/dez(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 junho de 
2018 

15/jan(4ª) 

Aula para crianças de 2 
anos e seus pais 

nascidos em 7 à 22 de 

novembro de 2017 
09/dez(2ª) 

13:20～ 
※Recepção: 
13:00～13:20 

・Caderneta 
materno-infantil 

・toalha 
・escova de dentes 
※vir com os dentes 

escovados 

nascidos em 23/nov à 

09/dezembro de 2017 

 
20/jan(2ª) 

nascidos em 
10/dez/2017 à  
03/jan/ 2018 

27/jan(2ª) 

Exame de 3 anos 
 
★ 

nascidos em setembro 
de 2016 

25/dez(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 outubro 
de 2016 

29/jan(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/dez (5ª) 
16/jan (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, 23 , 24 e 26 
▼Informações : Setor de Auxílio na Criação da Criança. (Kosodate Shienka)   ☎ 053-576-4794  Fax.053-576-1150 

 

 


