
                                                                          25 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE DEZEMBRO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 20 de dezembro 

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 
2 e 16 de   

dezembro 

. 13:30～16:00 

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços para os 

Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 
14  de   

dezembro 
13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para os 

Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 
21  de   

dezembro 

13:00～16:00 

(dia 13 terá atendimento p/ 

estrangeiros) 

Sala de Promoção de Serviços para os 

Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Seguro Social e Trabalhista 1  de  dezembro 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para os 

Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 

12, 19 e 26 de   

dezembro 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços para os 

Cidadãos  

Tel.:20-5544 (consulta) 

9 de  dezembro 10:00～12:30 
Centro Comunitário de Miyama 

Tel: 90-7111 

13  de   

dezembro 
10:00～12:30 

Centro Comunitário de Koshino 

Tel: 89-2182 

21  de  dezembro 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu Kita            

Tel: 98-4560 

Consumo 

8 e 22 de  

dezembro 

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 



 

 

Inscrições abertas para habitações municipais 

 

Conjunto habitacional Elevador Localização 

Fuku Danchi prédio S  2DK  (2º and.) 

※ Há limite de idade 
sim Fuku Shin Machi 2011 

Fuku Danchi prédio G  1LDK  (3º and.) 

※ Caso preencha as condições, poderá morar sozinho 
sim Fuku Shin Machi 2011 

Yashiro Danchi edifício nº 4  1K  (2º and.) 

※ Caso preencha as condições, poderá morar sozinho 
não Undo koen 2 chome 1201 

Ueno Danchi prédio A  3DK (3º and.)  

 
não Ueno Hon Machi Shin 806 

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

                       2DK  (3º and.) 
sim Nitazuka 2 chome 72-2 

 

Requisitos para aplicação: 

★ Na necessidade de habitação 

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 
8 e 22 de   

dezembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva)  

Promoção de Igualdade de Gêneros・

Centro Infantil e Familiar (Aossa 5º 

and.)   Tel: 20-1541 
Advogado 

5 e 17 de   

dezembro 

13:00～15:30 

(Necessário reserva)  

Desenvolvimento das palavras 
3 e 17 de   

dezembro 

9:00～12:00 

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix Plaza 2º 

and.) 

Departamento de Assistência aos 

Deficientes Tel: 20-5435 

Casamento 
18  de   

dezembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º and.) Seção 

de Assistência Infantil               

Tel: 20-5696 



★ Que corresponde aos critérios de rendimento 

★ Não há atraso no pagamento dos impostos 

Período da aplicação:  

28 de novembro (segunda-feira) a 9 de dezembro (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 12 de dezembro 

(quinta-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que o caminhão de coleta de lixo possa trabalhar sem problemas, precisamos cumprir as regras ao jogar 

o lixo!! 

Confira também o calendário e as regras do bairro em relação ao lixo!! 

 

◆ separar o lixo 

• Separe o lixo e coloque dentro de um saco de até 5 kg 

• Não coloque coisas que não convém com as regras no saco de lixo 

• Verifique se o tipo de lixo está certo para ser jogado no dia 

◆data e hora determinada 

• Dependendo da quantidade de lixo, situação do trânsito, do tempo, poderá acontecer de que o caminhão passe 

antes ou depois do horário previsto, portanto procure colocar o lixo na estação até por volta de 07:00 hrs da manhã 

• Jogue o lixo na data determinada  

◆ no local determinado 

• Jogue o lixo no local (estação) determinado pela Associação dos Moradores do Bairro 

• Não jogue o lixo nas estações de outros bairros 

 

Contato: Departamento de Limpeza   Tel: 20-5377 

 

Vamos cumprir os 3 princípios ao jogar o lixo!! 

 


