
25 de novembro de 2018 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE DEZEMBRO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 18 de dezembro 

13:30～16:30 

(reserva por tel. no dia, à partir 

de 8:30h., limite de 10 pessoas) 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos : 20-5303 

Preocupação 
7 e 21 de 

dezembro 

. 13:30～16:00 

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos.         

: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 12 de dezembro 

13:30～16:00 

(30 min por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos.         

: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 19 de dezembro 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos.         

: 20-5544 (consulta) 

Seguro Social e 

Trabalhista 
6 de dezembro 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos.         

: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 

10 e 17 de 

dezembro 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços 

para os Cidadãos .  

:20-5544 (consulta) 

14 de dezembro 10:00～12:30 
Centro Comunitário de 

Koshino      89-2182 

19 de dezembro 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu 

Kita             98-4560 



Consumo segunda～sexta 8:30～17:00 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor (Phoenix Plaza 

1º and.)  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)     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    20-5321 

Juventude 

(young telephone) 

segunda～sexta 8:30～17:00 

Centro do Bem-estar da 

Juventude    26-4949  /  

0120-57-4970 

Educação 

(Adaptação escolar) 

segunda～sexta 9:00～16:00 

Salinha Challenge 

(Furuichi 3 chome) 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        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.)       

 20-1541 

Pediatria 13 de dezembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva)  

Advogado 3 de dezembro 

13:00～15:30 

(Necessário reserva)  

Desenvolvimento das 

palavras 

7 e 21 de 

dezembro 

9:00～12:00 

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix 

Plaza 2º and.) 

Departamento de Assistência 

aos Deficientes  20-5435 



 

 

 

 

 

Conjunto habitacional Elevador Localização 

Fuku Danchi prédio D  2LDK  (1º and.) com Fuku Shin Machi  

Nitazuka Danchi prédio B  2DK  (2º and.)  com Nitazuka 2 chome  

Ueno Danchi prédio A  3DK (1º and.)  - Ueno Hon Machi Shin  

Ueno Danchi prédio E  3DK (3º and.)  - Ueno Hon Machi Shin  

Fuchi Danchi Edifício nº 1 - 3DK (2º and.) com Fuchi machi 

Fuchi Danchi prédio C - 3DK (Prédio de 2 and) - Fuchi machi 

 

Requisitos para inscrição: 

★ Pessoas com necessidade de habitação 

★ Que corresponde aos critérios de renda 

★ Está com o pagamento dos impostos em dia (sem atraso) 

Período de inscrição:  

26 de novembro (segunda-feira) à 7 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 

25 de dezembro  (terça-feira). 

Casamento 15 de dezembro 

13:30～15:30 

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º 

and.) Seção de Assistência 

Infantil          20-5696 

Inscrições abertas para habitações municipais 



Contato ・ Inscrição:   Departamento de Habitação Municipal   Tel: (0776) 

20-5570 

 

KOSHINO SUISEN MATSURI  

FESTIVAL DAS FLORES DE NARCISO EM KOSHINO 

Nos dias 15 e 16 de dezembro de 2018!     9:30 às 16:00 h.  

Local: Echizen Suisen no Satō Kōen                                 

Dia 15 (sábado) às 10:45 h poderá participar do “MOCHI MAKI” distribuição de mochi!! 

Dias 15 e 16 haverá sorteio de produtos do mar(lula seca, peixe seco, wakame (alga 

marinha) etc.! O sorteio será 13:40 h da tarde, mas a distribuição da senha será ao 

meio-dia!! Não percam essa chance!! 

       

Na compra de flores, produtos do mar acima de 500 ienes, receberá um ticket auxiliar e 

com dois tickets poderá concorrer ao sorteio de caranguejo ECHIZEN GANI    

Atividades com Papel Craft  10:00 às 15:30 h. 

◆Acessórios com flores prensadas no papel “OSHIBANA” (somente no dia 16/domingo)

 

◆Acessórios com flores tingidas  

Taxa: 300 ienes   ※O valor da taxa pode variar conforme a atividade. 



Em dois horários: 11:30 e 13:00 h. Serão disribuídos senhas para ganhar a flor de 

narciso!! 

A entrega das flores será a partir das 11:30 e depois 15:00 h. Para 150 pessoas (cada horário) 

 

 

Provavelmente já tenha ouvido dizer que nesta temporada talvez, não nevará 

muito!! Mas as previsões podem mudar também! Mesmo com muita neve ou 

pouca neve, devemos estar preparados!  

Vamos nos preparar antes da neve chegar!  

Não só por causa da neve, mas pode acontecer uma falta de energia, água, gas. 

Então é aconselhável ter um estoque de água, alimentos não perecíveis, 

instantâneos, pelo menos para 3 dias ou, se possível, para uma semana. Deixe 

comprado cilindro de gás (gas bombe) para usar no fogão portátil, lanternas 

(farolete), pilhas, rádio portátil.  

  Tomar medidas para evitar o congelamento dos canos de água!! Enrolar tubos 

de isolamento térmico ajuda a evitar o congelamento! 

  Não deixe o carro estacionado na rua, pois pode atrapalhar os tratores na 

limpeza da neve. 

 



Deixe marcado os objetos importantes do lado de fora da casa. Poderá acontecer 

de ficar enterrado na neve, ou quebrarem quando o trator passar limpando a 

neve!! 

Depois que cair a neve!! 

 

Cuidado com acidentes ao limpar a neve!! 

Esteja sempre acompanhado de alguém quando for limpar a neve.Se 

estiver sozinho e acontecer algum acidente e ficar soterrado na neve, 

talvez ninguém poderá salvá-lo!! Procure usar capacete, cordas (em caso 

de tirar neve do telhado). 

  ◆Limpe a neve em volta do medidor de água! Isto ajudará na detecção 

ra´pida do vazamento de água devido à quebra do tubo, e facilitar a leitura 

imediata do medidor!! 

  ◆Não jogue a neve retirada nas ruas ou nos aquedutos. Poderá 

acontecer de a neve entupir o corrimento da água e esta fluir para as 

ruas. 

  ◆Não use a água para limpar a neve !! Com o aumento do uso de água, 

poderá haver racionamento! Vamos cooperar economizando a água. 



  ◆Vamos cooperar com com os moradores do bairro onde mora. 

Quando neva muito, há lugares em que o trator não consegue passar 

para limpar a neve. Calçadas, estação de lixo, pontos de ônibus, etc. 

  ◆Não sair com o carro sem ter muita necessidade. Caso precise sair, 

tenha sempre uma pá, cordas dentro do carro para emergência.  

  ◆Cuidado com intoxicamento de monóxido de carbono!! Se acontecer 

de ficar com o carro encalhado na neve ou o trânsito ficar parado por 

longo tempo, desligue o motor de vez em quando ou abra a janela  

 

 

Vamos nos prevenir e tentar passar o inverno da melhor forma possível!! 

 


