
 

 

                                        10 de agosto de 2017 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE 

SETEMBRO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 19 de setembro 

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 
1 e 15  de   

setembro 

. 13:30～16:00 

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 
13 e 27 de 

setembro 
13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 20 e 22 de   13:00～16:00 Sala de Promoção de Serviços 



setembro (dia 13 terá atendimento 

p/ estrangeiros) 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Seguro Social e Trabalhista 
7   de   

setembro 
13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 

11 e 25 de  

setembro 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos  

Tel.:20-5544 (consulta) 

12  de  setembro 10:00～12:30 

Centro Comunitário de Koshino 

Tel: 89-2182 

27  de  setembro 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu 

Kita            Tel: 98-4560 

Consumo 

14 e 28 de   

setembro 

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:  

20-5321 

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: 20-5325 

Juventude 

(young telephone) 

segunda～sexta 8:30～17:00 

 

Centro do Bem-estar da 

Juventude 

Tel:  0120-57-4970 (p/ consulta) 



 

 

 

Educação 

(Adaptação escolar) 

segunda～sexta 9:00～16:00 

Salinha Challenge 

～1/9 (Furuichi 3 chome)    

 Tel: 56-4150 

4/9～(Takagi Kita 2 chome) 

Tel:52-1255 

Smile Dial 

(bebês) 

segunda～sexta 8:30～17:00 

Sala de apoio a Criação de Filhos 

Tel: 20-5223 (p/ consulta) 

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 (p/ 

consulta) 

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  (p/ consulta) 

Pediatria 
12 e 26 de   

setembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva)  

Advogado 14 de   setembro 

13:00～15:30 

(Necessário reserva)  

Desenvolvimento das 

palavras 

2 e 16 de   

setembro 

9:00～12:00 

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix Plaza 

2º and.) 

Departamento de Assistência 

aos Deficientes Tel: 20-5435 

Casamento 17 de  setembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º and.) 

Seção de Assistência Infantil               

Tel: 20-5696 



 

 

 

Para quem fez a aplicação entre outubro de 2015 e novembro 

de 2016 para do cartão My Number e ainda não foi receber, foi 

enviado um cartão de aviso (hagaki) para poder retirar na 

Prefeitura.  

    Caso você esteja na espera, verifique se realmente recebeu 

o cartão de aviso e leve-o até a Prefeitura para retirar o cartão 

My Number!! 

    Compareça pessoalmente no balcão de atendimento até o 

final do mês de setembro; preste atenção, pois não será 

entregue a terceiros. 

    Caso não possa comparecer até o final do mês de setembro, 

a partir de outubro terá que fazer a aplicação novamente. 

 

CONSULTA SOBRE PAGAMENTO DE IMPOSTOS 

Para quem tem dificuldades em fazer consultas sobre impostos durante a semana,  

o balcão de atendimento estará aberto no domingo!!  Aproveite esse dia para 

tirar suas dúvidas e/ou consultar sobre sua situação atual. 

Quando:  27 de agosto (domingo)  9:00 às 17:00 hrs. 

CARTÃO MY NUMBER 

 



Local:  Prefeitura Municipal de Fukui – Prédio Principal – 2º andar – Divisão de 

Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

※  Entre pelo lado leste no 1º andar do subsolo. 

O que apresentar:  Carteira de motorista ou algum outro documento que 

comprove a identidade. 

※  Em caso de fazer a aplicação para o débito automático, apresentar boleto 

de pagamento de impostos, a caderneta ou cartão magnético do banco, e o 

carimbo pessoal. 

 

Informação:  Divisão de Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

 

 

 

 

 

 

 

 JARDIM YOKOKAN  

 

Cerimônia do Chá de KINSHU 

EVENTOS 

 



Kinshu significa o início do outono no Japão!! 

Para celebrar a vinda do outono, Yokokan Garden estará promovendo a 

Cerimônia do Chá de KINSHU juntamente com o KOUSEKI (Cerimônia de 

Incenso) apreciando as madeiras perfumadas!! 

 

Quando: 9 de setembro  13:00 às 15:00 hrs. 

Taxa: 2.000 ienes (taxa de entrada e wagashi (doce japonês) inclusos) 

Período para se inscrever: 16 de agosto (a partir de 9:00 hrs) à 1 de setembro (até 

17:00 hrs. 

Local: Yokokan Garden 

Pessoas alvo: estudante ginasial ou acima 

Limite: 10 pessoas (por ordem de inscrição) 

 

Inscrição:  Por telefone ou e-mail. 

          Departamento de Promoção da Cultura  Tel: 20-5367 

                                     E-mail.: b-shinkou＠city.fukui.lg.jp 

 

 

 

 

ECHIZEN ASAKURA MANTOYA 



 

Quando: 19 de setembro (sábado)  15:00 às 21:10 hrs. 

        20 de setembro (domingo)  10:00 às 21:00 hrs. 

Local: Ichijodani Asakurashi Iseki (Ruínas do Clã Ichijodani Asakura) 

Programa: 

Dia 19: 

・Cerimônia de iluminação (18:00 hrs. ～ ) 

Dia 20: 

・Desfile dos soldados da época de guerra antiga (11:00 hrs～) 

・Performance de armas de fogo (mosquete)     (14:00 hrs～) 

・Festival da canção de Ichijodani   (17:00 hrs～) 

・Iluminação das velas   (18:30 hrs. ～ ) 

Contato:  Sociedade de Preservação de Asakurashi Iseki   Tel: 41-2330 

 

 


