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Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 15 de novembro 

13:30～16:30 

(reserva por tel. no dia, à 

partir de 8:30hrs, limite 

de 10 pessoas) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5303 

Preocupação 9 de novembro 
. 13:30～16:00 

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 
14 e 28 de 

novembro 
13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 
16 e 25 de 

novembro 

13:00～16:00 

(dia 25 terá atendimento 

p/ estrangeiros) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Seguro Social e Trabalhista 10 de novembro 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 

14, 21 e 28 de 

novembro 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos  

Tel.:20-5544 (consulta) 

8 de novembro 10:00～12:30 
Centro Comunitário de Koshino 

Tel: 89-2182 

16 de novembro 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu Kita            

Tel: 98-4560 

Consumo 

10 e 24 de 

novembro 

13:30～16:30 

(c/ presença de advogado, 

necessário reserva) 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor (Phoenix Plaza 1º 

and.)    Tel: 20-5588 (consulta) 
segunda～sexta 8:30～17:00 



Médias e pequenas empresas 
segundas, 

quartas e sextas 

8:30～17:00 

(necessário reserva) 

Departamento de Relações 

Trabalhistas 

Tel: 20-5321 

Administração de pequenas 

empresas 

Segundas, terças, 

quintas e sextas 

8:30～17:00 

(necessário reserva) 

Departamento de Promoção do 

Comércio        Tel: 20-5325 

Juventude 

(young telephone) 
segunda～sexta 8:30～17:00 

 

Centro do Bem-estar da 

Juventude 

Tel: 26-4949  /  0120-57-4970 

Educação 

(Adaptação escolar) 
segunda～sexta 9:00～16:00 

Salinha Challenge 

(Furuichi 3 chome) Tel: 56-4150 

Criação de Filhos 

“Mama dial” 

Todos os dias, 

exceto terça-feira 
9:00～20:00 

Promoção da Igualdade de 

Gêneros ・ Centro Infantil e 

Familiar          Tel: 20-1541 

Crianças 

・Mulheres 

Pediatria 
10 e 24 de 

novembro 

13:30～15:30 

Necessário reserva até 

sexta-feira da semana 

anterior 

Promoção de Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e 

Familiar (Aossa 5º and.)  

Tel: 20-1541 
Advogado 

7 e 19 de 

novembro 

13:00～15:30 

Necessário reserva até 

sexta-feira da semana 

anterior 

Desenvolvimento das palavras 
5 e 19 de 

novembro 

9:00～12:00 

Necessário reserva 

Sala de Palavras  (Phoenix Plaza 

2º and.) 

Departamento de Assistência aos 

Deficientes Tel: 20-5435 

Casamento 20 de novembro 
13:30～15:30 

Necessário reserva 

Aossa (Sala de Reunião 5º and.) 

Seção de Assistência Infantil               

Tel: 20-5696 

 

 

 

Vamos colaborar!!             

Ao andar de bicicleta nos arredores da estação, porcure andar empurrando a bicicleta! 

Para prevenir acidentes com pedestres (estudantes e pessoas que vão para o trabalho), evite montar na 

bicicleta nas partes da manhã e da tarde, e dias de festivais!! 



Por esse motivo, no espaço livre do lado oeste da estação está o pedido para “andar empurrando a 

bicicleta”. 

Mesmo fora desse espaço, se tiver muitas pessoas transitando nos arredores da estação, por favor, desça 

da bicicleta e empurre-a. 

Informações: Departamento de Promoção dos Usuários de Bicicleta  tel: 20-5387 

 

 

 

      

 

De 9 a 15 de novembro será realizada a campanha de prevenção contra incêndio. Tome muito cuidado 

ao mexer com fogo ou aparelhos domésticos que possam causar algum tipo de incêndio!! 

Com a chegada do frio, faça uma pré-inspeção dos seguintes pontos antes de usar o “aprelho de 

aquecimento” (stove) que estava guardado:. 

・ Verificar se não tem poeira acumulada no aparelho ou no cabo de conexão 

・ Verificar se não tem rachadura no fio ou desconexão 

・ Restos de combustível velho 

・ Verificar também se não sai fumaça, mal cheiro ou barulho estranho 

◆ Mantenha o detector de fumaça residencial sempre em ordem 

Para que o detector de fumaça funcione de forma confiável na hora do incêndio, deverá estar 

com a manutenção adequada no dia a dia. Faça uma inspecção e se como resultado não soar, 

pode se considerar falha do aparelho ou troca de pilha, portanto deverá fazer uma substituição. 

 

Informações:  Departamento de Prevenção  Tel:  20-3997 

 

 

Prevenção contra incêndio na 

época do outono 

 



 

CRIAÇÃO DE FILHOS 

 

Creches para crianças doentes iniciarão o serviço de levar e trazer no lugar dos pais. 

Quando as crianças ficam doentes de repente e os pais não podem vir buscar a criança, uma 

enfermeira da creche de crianças doentes irá buscar a criança na creche e a levará para fazer o 

exame médico e cuidará da criança até que os pais possam vir buscá~la. 

 

Pessoas alvo: Pessoas que tenham o registro cadastrado na cidade de Fukui, e que a criança 

(acima de 1 ano de idade) esteja frequentando uma creche ou jardim de infância autorizada. 

 

Período da implementação A partir de 1º de novembro 

Local da implementação Fukui Aiiku Hospital (Tibikko House) 

Dias da semana  Segunda à quarta-feira e sexta-feira.  

Horário 9:00 às 17:00 hrs.  ※ Recepção aberta até as 13:00 hrs. 

Taxa → Creches para 

crianças doentes 

【1 dia】2.000 ienes (comida incluída) 

【metade do dia】1.000 ienes 

※ Exceto feriados, final de ano e Ano Novo 

Cadastro por antecedência A partir de 24 de outubro no balcão do Escritório de Apoio aos 

Cuidados da Criança 

 

※ Para quem possuir o cartão de consulta doFukui Aiiku Hospital, favor trazer. 

Para usufruir dos serviços do Hospital, é preciso fazer o cadastro antecipadamente. Porém, o cadastro 

não é efetuado no hospital. Após conferir as questões de conserimento de uso no home-page,  

compareça no hospital. 

 

Informações ・Aplicação・Home-page :  Escritório de Apoio aos Cuidados da Criança   

                                         Tel: 20-5270 

 

 


