
25 de abril de 2017 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE ABRIL 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 18 de abril 

13:30～16:30        

(reserva por tel. no dia, a 

partir de 8:30 hrs, limite 

de 10 pessoas) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos      Tel.: 20-5303 

Preocupação 7 e 21  de   abril 
. 13:30～16:00          

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos Tel.: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 26 de  abril 13:30～16:00 
Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 19 de   abril 13:00～16:00 
Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos Tel.: 20-5544 (consulta) 

Seguro Social e Trabalhista 6 de   abril 13:00～16:00 
Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 

10,17 e 24 de   

abril 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos Tel.:20-5544 (consulta) 

11 de   abril 10:00～12:30 
Centro Comunitário Koshino     

Tel: 90-7111 

26 de   abril 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu 

Minami            Tel: 98-4560 



 

 

Consumo 

10 e 25 de  abril 

13:30～16:30      

(c/ 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 Trabalho 

segundas, quartas 

e sextas 

9:00～17:00   

(necessário reserva) 

Divisão de Apoio ao Trabalho  

(Aossa 5º andar)    Tel:  20-5325 

Administração 

Donos/fundadores de 

pequenas empresas 

Segundas, terças, 

quintas e sextas 

8:30～17:00 

(necessário reserva) 

Divisão de Promoção da Câmara de 

Comércio e Indústria Tel: 20-5321 

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: 20-5775 

Crianças 

・ 

Mulheres 

Pediatria 13  de   abril 
13:30～15:30    

(Necessário reserva)  
Promoção de Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e Familiar 

(Aossa 5º and.)   Tel: 20-1541 
Advogado 3   de   abril 

13:00～15:30    

(Necessário reserva)  

Desenvolvimento das 

palavras 
1 e 15  de   abril 

9:00～12:00     

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix Plaza 2º 

and.)  Depto de Assistência aos 

Deficientes     Tel: 20-5435 

Casamento 16   de  abril 
13:30～15:30    

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º and.) 

Seção de Assistência Infantil    

Tel: 20-5696 



 

 

 

 

 

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL ELEVADOR ENDEREÇO 

Fuku Danchi prédio G / 2LDK  (2º and.) 1 apto.     com Fukushin machi 2011 

Nitazuka Danchi prédio B / 2DK (1º and.) 

1 apto.        
com Nitazuka 2 chome 72-2 

Ueno Danchi prédio D / 3DK (2º and.)  1 apto. sem 
Ueno Hon Machi Shin 

807 

 

Requisitos para aplicação: 

★ Na necessidade de habitação 

★ Que corresponde aos critérios de rendimento 

★ Não tenha atraso no pagamento dos impostos 

Período da aplicação:  

3 de abril (segunda-feira) a 14 de abril (sexta-feira) até as 15:00 hrs. Apresentar pedido 

de aplicação no balcão. 

※Caso haja grande número de aplicações, as vagas serão sorteadas.(previsto para 26 

de abril (quarta-feira) 

   Para obter informações detalhadas sobre as qualificações de aplicação, entre em 

contato com a Prefeitura. 

Contato ・ Aplicação:   Departamento de Habitação Municipal   Tel: 20-5570 

 

Inscrições abertas para habitações 

municipais 

 



 

 

 

 

◆ Prêmios do Seguro de Pensão Nacional do ano de 2017  

A partir de abril de 2017 até março de 2018 terá um aumento de 230 ienes no valor a 

ser pago, portanto terá que pagar 16 mil 490 ienes por mês! 

◆ Sistema de pré-pagamento 

Caso queira pagar adiantado correspondente a 2 anos, 1 ano ou meio ano, através do 

boleto até 1º de maio (segunda-feira), terá um desconto. 

Se desejar o boleto de pagamento de até 2 anos adiantados, faça a aplicação no 

escritório de pensão. 

 

PAGAMENTO NORMAL 197,880 ienes 
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2 anos adiantados 379,560 ienes  (14,400 ienes de desconto) 

1 ano adiantado 194,370 ienes (3,510 ienes de desconto) 

6 meses adiantados 
196,280 ienes (1,600 ienes de desconto)              

※ 2 vezes por ano: abril a setembro; outubro a março 

 

Contato:  Escritório de Pensão Nacional    Tel:  23-4516 

 

 

 

O valor dos prêmios do Seguro de Pensão Nacional será revisto a 

partir do mês de abril!! 

 



Jardim Yokokan 

Entrada gratuíta no jardim pela manhã bem cedinho!! 

Que tal uma caminhada tranquila pelo jardim, respirando o ar puro da manhã!! 

Data: A partir de 1º de abril a 31 de outubro 

Hora: 5:30 ～8:45 hrs da manhã 

※ A partir de 1º de setembro o jardim estará aberto a partir das 6:00 hrs da manhã! E, a 

partir das 9:00 hrs da manhã a entrada é paga. 210 ienes por pessoa. 

Local: Jardim Yokokan  

※ somente a entrada do lado leste estará aberta. Não será permitida a entrada na mansão. 

Contato: Departamento de Cultura   Tel: 20-5367  

 

 

 



Cerimônia do Chá na primavera e início do verão no Jardim Yokokan 

 

 

Venha apreciar a cerimônia do chá e saborear o doce tradicional japonês, com 

vista para o jardim de beleza cênica!! 

 

Data:  8 de abril ～ 7 de maio (neste período somente sábados, domingos 

e feriados) exceto dias 15 e 22 de abril (sábado) 

Hora:  10:00 ～ 16:30 hrs. 

※ Os tickets de entrada para a cerimônia do chá estarão à venda até as 16:00 hrs. 

Há dias de uso do “matcha” e “sencha”. 

Local: Jardim Yokokan 

Taxa: 500 ienes (valor do doce tradicional japonês incluso) 

※ A entrada no Jardim é cobrada a parte. Porém, no 3º domingo do mês (16 de 

abril) é gratuíto! 

Contato: Departamento da Cultura   Tel: 20-5367 

 

 


