
                                                                25 de julho de 2019 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE AGOSTO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Direitos 

Humanos • 

problemas 

28 de agosto 13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos  20-5544             

(consulta) 

Preocupação 2 e 16 de agosto 

13:30～16:00     

(30 minutos por 

pessoa) 

Escrivão 

Administrativo 
21 de agosto 13:00～16:00 

Pensão Nacional, 

Emprego      

Seguro Social 

1 de agosto 13:00～16:00 

Assuntos 

administrativos 

19 e 26 de agosto 10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos   20-5544 

(consulta) 

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

       0776-90-7111 

13 de agosto 10:00～12:30 
Centro Comunitário de Koshino      

 0776-89-2182 



Consumo 
segunda～sexta  

(exceto feriados) 

8:30～17:00 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor (Phoenix Plaza 1º and.)  

0776-20-5588 (consulta) 

Trabalho 

/emprego 

segunda～sexta  

(exceto feriados) 

9:00～17:00 

(Necessário 

reserva) 

Divisão de Apoio ao Trabalho 

(Aossa 5º andar)   

0776-20-5321 

Administração 

Donos/fundadore

s de pequenas 

empresas 

Segundas, terças, 

quintas e sextas 

8:30～17:00 

(necessário 

reserva) 

Divisão de Promoção da Câmara de 

Comércio e Indústria            

 0776-20-5325 

Juventude 

young 

telephone 

segunda

～sexta 

(exceto 

feriados) 

8:30～17:00 

(segunda-feira 

até às 21:00 h) 

Centro do Bem-estar da Juventude               

 0120-57-4970           

(somente p/ consultas) 

yanteresoudan @city.fukui.lg.jp 

E-mail 
Qualquer 

hora 

A resposta 

poderá demorar 

alguns dias 

Educação 

(Adaptação 

escolar) 

segunda～sexta        

(exceto feriados) 

9:00～16:00 

              Salinha Challenge

          (Takagi kita 2 chome)

       0776-526-1255 

Smile dial   

(bebês) 

segunda～sexta        

(exceto feriados) 

8:30～17:00 
Departamento de Apoio na Criação 

de Filhos  0776-20-5223 

Criação de Filhos 

“Mama dial” 

Todos os dias, exceto 

terça-feira 
9:00～20:00 

Promoção da Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e Familiar       

 0776-20-5775 

Crianças 

Todos os dias, exceto 

terça-feira 
9:00～18:00 

Promoção de Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e Familiar 

(Aossa 5º and.)                  

【Pediatria】8 de agosto 13:30:15:30 

(Necessário 



 

 

 

 

 

 

 

 

Subsídio Infantil para Famílias Monoparentais / Auxílio de 

reserva)  0776-20-1541 

【Advogado】5 de agosto 

13:00～15:30 

(Necessário 

reserva) 

Mulheres • 

mãe/pai solteiros 

segunda～sexta        

(exceto feriados) 

8:30～17:15 

Emprego p/ família monoparental・

Centro de Apoio à Independência 

(Kodomo Fukushi-ka)             

 0776-20-5435 

Desenvolviment

o das palavras 
3 e 17 de agosto 

9:00～12:00 

(Necessário 

reserva) 

Sala de Palavras           

(Phoenix Plaza 2º and.) 

Departamento de Assistência aos 

Deficientes  0776-20-5435 

Saúde mental 
1 e 15 de agosto      

(Psiquiatra) 

14:00～17:00 

(Necessário 

reserva) 

Centro de Saúde Pública da Cidade 

–Sala de Apoio à Saúde (Nishikida 

2chome)    0776-33-5185    

Casamento 

7, 21 e 28 de agosto 13:30～15:30 
(quarta-feira) Prédio anexo da 

Prefeitura 4º andar Sala de reuniões   

nº 14 A 

(domingo) Aossa (Sala de Reunião 

503)Conselho do bem-estar das 

mulheres da cidade de Fukui     

 0776-20-5696 

18 de agosto 

13:30:15:30 

(Necessário 

reserva) 

ASSISTÊNCIA  SOCIAL 

 

 



Assistência Médica para mãe (solteira), pai(solteiro), viúva. 

 

◆Subsídio Infantil para Famílias Monoparentais 

 Famílias que tenham somente o pai ou a mãe ou alguma pessoa 

responsável pela criação e educação da criança (menor de 20 anos) 

poderão receber este subsídio.  

 Viúvas que moram sozinhas e estão criando a criança (menor de 20 

anos). 

※ Dependendo da idade e da renda anual do ano anterior, não poderá 

receber este benefício. 

 Para quem já recebe este benefício, é necessário fazer o 

procedimento de renovação. O atual vale até o dia 31 (qua.) de julho 

de 2019. 

 Período de aplicação: 26 (sex.) de julho à 30 (sex.) de agosto. 

 

 Subsídio para sustento de menores 

A fim de promover o crescimento saudável das crianças que não 

moram com o pai ou a mãe, e que sejam menores de 18 anos até a 

data de 31 de março (menores de 20 anos com algum tipo de 

deficiência), se enquadram nos requisitos para receber este subsídio. 

※ Dependendo da renda anual do ano anterior, não poderá receber 



uma parcela ou o valor total deste benefício. 

 Para quem já recebe este benefício, é necessário apresentar a 

Notificação da Situação Atual. Se não apresentar a notificação 

durante 2 anos, perderá esse benefício. 

 Período de aplicação: 1 (qui.) à 30 (sex.) de agosto. 

 

 Mudança no número de vezes para receber o subsídio 

Até agora o pagamento do subsídio era efetuado de 4 em 4 meses, ou seja, 3 vezes ao ano 

(abril, agosto e dezembro).  

A partir de novembro será de 2 em 2 meses, ou seja, 6 vezes por ano. Veja a tabela 

abaixo. 

 

Data que será pago o subsídio Mês correspondente 

9 de agosto (sex.) Abril à julho 

11 de novembro (seg.) Agosto à outubro 

10 de janeiro de 2020 Novembro, dezembro 

11 de março de 2020 Janerio, fevereiro de 2020 

 

 Aplicação: Preencher o formulário que foi enviado e apresentar com os devidos 

documentos no balcão de atendimento da Prefeitura. 

Balcão de atendimento: Prédio anexo 2º andar mesanino –11ª Sala de reuniões B 

※ Para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda do ano 2018 terá que 

concluir antes de fazer a aplicação. 

 

Para obter informações mais detalhadas consulte: 

 Seção de Assistência Infantil   Tel: 20-5412 

 

 

 

Sala de Aula de Experiência Histórica 



 

Vamos fazer o “Monkiri Uchiwa”. Senso japonês tradicional, à moda 

antiga. 

Utilizando o padrão antigo de descartar o molde e colar no senso 

criando seu modelo original!! 

 Quando: 1 de agosto (qui.)   14h00 às 16h00 

 Limite: 20 pessoas (por ordem de chegada - inscrição no ato) 

 Participantes: acima do shogakko (crianças do shogakko acompanhadas pelo 

responsável) 

 Taxa: 200 ienes 

Vamos fazer o “Fukui Hansatsu”, moeda antiga (dinheiro)! 

Usando carimbos com o antigo dinheiro de papel usado em Fukui no período Edo!   

 Quando: 3 de agosto (sáb.)   14h00 às 15h30 

 Limite: 10 pessoas (por ordem de chegada - inscrição no ato) 

 Participantes: acima do shogakko (crianças do shogakko acompanhadas    

pelo responsável) 

 Taxa: 100 ienes 

 

Vamos fazer o “Magatama”, objeto em forma de gancho (jóia curva) 

 Quando: 6, 13, 20 (ter.) e 22 (qui.) de agosto    14h00 às 15h30 

 Limite: 20 pessoas (por ordem de chegada - inscrição no ato) 

 Participantes: acima do shogakko (crianças do shogakko 

acompanhadas pelo responsável) 

 Taxa: 100 ienes 

 Local e Contato :  Kyodo Rekishi Hakubutsukan (Museu de História Local) 

 

 


