
25 de outubro de 2017 
 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE NOVEMBRO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 21 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 

Direitos Humanos 

 

8 e 22 de novembro 

. 

13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços 
para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Preocupação 17 de novembro 

13:30～16:00 

(30 minutos por 
pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços 
para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão 
Administrativo 

15 e 24 de 
novembro 

13:00～16:00 

(dia 13 terá 
atendimento p/ 
estrangeiros) 

Sala de Promoção de Serviços 
para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Pensão Nacional, 
Emprego      

Seguro Social 
2 de novembro 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços 
para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos 
administrativos 

13, 20 e 27 de 
novembro 

10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços 
para os Cidadãos  

Tel.:20-5544 (consulta) 



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

Tel: 89-2182 

22 de novembro 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu 
Kita            Tel: 98-4560 

Consumo 
9 e 22 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/ 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 

Todos os dias, exceto 
terça-feira 

9:00～18:00 
 

Promoção de Igualdade de 
Gêneros・Centro Infantil e 

Familiar (Aossa 5º and.)       
Tel: 20-1541 

【Pediatria】 

9 de novembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva)  

【Advogado】 

6 de novembro 

13:00～15:30 

(Necessário reserva)  



 

ILUMINANDO O INVERNO DE FUKUI!! 

 Vamos apreciar alguns pontos iluminados de Fukui, para aquecer um pouco o 
clima de inverno!! 
 Nos arredores da estação JR de Fukui, se estendendo até o centro da cidade!! 
 Em dezembro poderá ver o Projection Mapping no Happiring e brincar de 
patins no gelo !! 
 
◆ Iluminação: 
Quando: 2 de novembro de 2017 à 8 de janeiro de 2018 
Onde: Nos arredores da estação de Fukui, Happiring, Aossa, distrito comercial 
em frente à estação, parque central (CHUO KOEN), Griffis Kinenkan. 
 
Cerimônia de iluminação: 
 Quando: 2 de novembro a partir de 17:30 hrs 
 Onde: Apple road (lado leste do Seibu) 
 Conteúdo: Jazz live Takeda Yukio Quarteto, entre outros... 
 
◆ Fukui NAZO TOKI ilumination 

Que tal participar do jogo de “decifrar enigmas”, enquanto passeia pela 
iluminação!! 
Dependendo do número de respostas corretas, poderá ser sorteado com um 
brinde! 

Quando: 2 de novembro de 2017 à 8 de janeiro de 2018 
 
Informação:  Departamento de Promoção do Comércio e Indústria 

Tel: 20-5325 
 
 

 
 

Desenvolvimento das 
palavras 

4 e 18 de novembro 
9:00～12:00 

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix 
Plaza 2º and.) 

Departamento de Assistência 
aos Deficientes Tel: 20-5435 

Casamento 19 de novembro 
13:30～15:30 

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º 
and.) Seção de Assistência 
Infantil           Tel: 20-5696 



ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANÇA 
 

Novembro é o mês de Prevenção contra o Abuso Infantil 
 
Vamos proteger as crianças! 
 
No ano de 2008, o número de consultas de abuso infantil em centros de orientação 
infantil em todo o país excedeu o número de 120 mil casos. O abuso infantil é um 
problema a ser resolvido pela sociedade como um todo. Notificá-los dos sinais de 
abuso infantil leva a resposta imediata à resolução e prevenção contra abuso. 
 
Se você perceber alguns destes sinais:  
 
 Lesões ou hematomas estranhos 
 Crianças que ficam sozinhas a noite 
 Está com o corpo sujo ou roupas sujas 
 Percebe-se que os pais ou responsáveis não estão cuidando das crianças 
 
◆ Se desconfiar que é abuso infantil... 
...não hesite em fazer uma ligação. As informações pessoais serão mantidas em 
sigilo. Você poderá estar salvando uma vida!! 
 
-Departamento de Assistência Social da Criança   Tel: 20-5412 
 (De segunda à sexta – 8:30 às 17:15 hrs) 
 
-Conselheiro Geral de Bem-estar do Estado       Tel: 24-3654 
 
-Discagem Geral do Centro de Consulta Infantil    Tel: 189  (24 horas) 

 
◆ Quando tiver dúvidas na criação de filhos... 
...não hesite em nos consultar. Estamos aptos a receber qualquer tipo de consulta e 
também passar informações sobre criação de filhos. 
 
Local de consultas:  
  Promoção de Igualdade de Gêneros・Centro Infantil e Familiar  (Aossa 5º andar)    
 
Consultas por telefone:  
  Consulta da criança:  Tel: 20-1541  (9:00 às 18:00 horas) 
  Criação de filhos (mama dial)  Tel: 20-5775   (9:00 às 20:00 horas) 

※fechado às terças-feiras, feriado de Ano Novo. 

 


