
25 de outubro de 2018 

 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 17 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 
6 e 20 de 

novembro 

. 13:30～16:00 

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 
11 e 25 de  

novembro 

13:30～16:00 

(30 min por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 

18 de novembro 13:00～16:00 Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 27 de novembro 13:00～16:00 

Seguro Social e Trabalhista 7 de novembro 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 
9 e 23 de 

novembro 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos  

Tel.:20-5544 (consulta) 



10 de novembro 10:00～12:30 

Centro Comunitário de Koshino 

Tel: 89-2182 

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

Tel: 98-4560 

Consumo segunda～sexta 8:30～17:00 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor (Phoenix Plaza 1º 

and.)    Tel: 20-5588 (consulta) 

Médias e pequenas 

empresas (Trabalho) 

segundas, 

quartas e sextas 

9:00～17:00 

 (necessário reserva) 

Divisão de Apoio ao Trabalho 

(Aossa 5º and)    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 

Smile Dial 

(crianças de o à 6 anos) 

segunda～sexta 8:30～17:00 
Departamento de Apoio na 

Criação de Filhos   20-5223 

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 12 de novembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva)  

Advogado 2 de novembro 

13:00～15:30 

(Necessário reserva)  



 

PAGAMENTO DE IMPOSTOS 

Chamadas por telefone do Departamento de Impostos da Prefeitura de Fukui  

Para as pessoas que estão com o pagamento de impostos da cidade atrasados, 

poderá receber o telefonema do funcionário da Prefeitura. Será verificado se 

realmente foi pago ou não, fazer consultas ou até seja pedido para a pessoa 

comparecer no Departamento de Impostos. 

Após se identificar como funcionário da prefeitura, confirmar o nome do 

inadimplente, será tomada as providências para consulta, como fazer o 

pagamento dos atrasados, etc.  

Período: de 7 à 13 de novembro 

◆Procure pagar em dia os impostos, pois se atrasar, terá o acréscimo de juros! 

Caso não tenha motivo especial para atrasar no pagamento dos impostos, e 

continuar a atrasar, serão tomadas medidas de apreensão de bens, imóveis, 

planos de seguro de vida, etc. 

CONSULTAS 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. Atendimento por 

telefone também!! 

Quando:  12 à 16 de novembro de 2018 (domingo)  17:15 às 20:00 hrs. 

Desenvolvimento das 

palavras 

7 e 21 de 

novembro 

9:00～12:00 

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix Plaza 

2º and.) 

Departamento de Assistência aos 

Deficientes Tel: 20-5435 

Casamento 15 de novembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º and.) 

Seção de Assistência Infantil               

Tel: 20-5696 



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  

 

 

 

 

Crianças e adultos! Diversão para todos! 

※ Crianças abaixo do primário acompanhadas pelos pais 

(responsável) 

Local: Phoenix Plaza 

 

Área de atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

66º FESTIVAL CULTURAL DA CIDADE DE FUKUI 
 

Artes em Pastel!! 

3 /nov. (Fer.) 11:00～13:00 

Vamos pintar desenhos com 

pastéis coloridos! 

 

 

3 /nov. (Fer.) 11:00～13:00 

Usando madeira, bambu e papel. 

Libélulas de papel são fáceis de fazer! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELP FAIR 

 

Vendas de BENTŌ, doces japoneses, artesanantos de pano feito à mão, etc,! 

 

 

Exposição .  

〈Data e hora〉 

3 /nov. (Fer.) 13:30～16:30 

4 /nov. (Dom.) 10:00～16:00 

○Exposição de flores  ○de pintura (pintura a tinta, japonesa e estrangeira)  ○ de 

SHODŌ ○de BONSAI  ○de artesanato 

 

Cerimônia do Chá ・Cerimônia do Incenso Japonês  

Apreciar o chá e o incenso.japonês!! 

〈Data e hora〉 

3 /nov. (Fer.) 10:00～16:00 

Recepção: Cerimônia do Chá, até 15:30 h.; Cerimônia do Incenso, até 15:00 h. 

Cerimônia do Incenso é para alunos do ginásio e acima  

〈Taxa〉(1 assento) 500 ienes  

 

3 /nov. (Fer.) 11:00～ 

13:00～ 

Com uma técnica fácil, poderá fazer um 

arranjo lindo! 

 

3 /nov. (Fer.) 13:30～16:30 

4 /nov. (Dom.) 10:00～16:00 

 

Uma experiência de arte única 

que forma flores com a tinta 

posta em um papel especial. 

 

 

Com o pincel, escreva sua 

palavra preferida! 

 

Limite de 40 

pessoas 

Taxa: 100 ienes 

 



Torneio de SHOGI 「Campeonato da Taça Prefeito de Fukui」/ Phoenix Plaza 

 

〈Data e hora〉3 /nov. (Fer.) 10:00 ～ 

 

〈Taxa〉Geral 1,500 ienes, colegial e abaixo 800 ienes (ambos incluindo almoço) 

 

 

Local: Centro Cultural  

Apresentação de Artes Cênicas  

〈Data e hora〉 

3 /nov. (Fer.) 11:00 Abertura 12:00 Início 

 

○Recitação de poema com dança de espadas ○Balé, Hula ○Música e dança 

folclórica ○Okarina ○Dança japonesa ○Harpa japonesa ○Música popular 

 

 

NÃO PERCAM!!! 
 


