
25 de outubro de 2019 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANÇA 

 

Novembro é o mês de Prevenção contra o Abuso Infantil 

 

Vamos proteger as crianças! 

 

O número de consultas de abuso infantil em centros de orientação infantil em 

todo o país excedeu o número de 120 mil casos. O abuso infantil é um problema a 

ser resolvido pela sociedade como um todo. Notificá-los dos sinais de abuso 

infantil leva a resposta imediata à resolução e prevenção. 

 

Se você perceber alguns destes sinais:  

  

 Crianças que ficam sozinhas em casa, de noite.  

 Percebe-se que os pais ou responsáveis não estão estão 

cuidando das crianças. 

 

◆ Se desconfiar que é abuso infantil... 

...não hesite em fazer uma ligação. As informações pessoais serão mantidas em 

sigilo. Você poderá estar salvando uma vida!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Lesões ou 
hematomas 
estranhos 

De segunda à sexta – 8h30 às 17h15 

-Departamento de Assistência Social da Criança (Prédio anexo da Prefeitura no 

2º andar) KODOMO FUKUSHI-KA 

Tel: 0776-20-5412  Fax: 0776-20-5735 

 

Todos os dias – 24 horas 

-Conselheiro Geral de Bem-estar do Estado KEN SOUGOU FUKUSHI SOUDAN JO       

(End.: Koyo 2 chome) Tel: 0776-24-3654 

 

-Discagem do Centro Geral de Consulta Infantil  JIDOU SOUDAN JO ZENKOKU 

KYOUTSU DIAL  

Tel: 189 

 



 

 

◆ Quando tiver dúvidas na criação de filhos... 

...não hesite em nos consultar. Estamos aptos a receber qualquer 

tipo de consulta e também passar informações sobre criação de 

filhos. 

 

Local de consultas: Balcão de atendimento 

  Promoção de Igualdade de Gêneros・Centro Infantil e Familiar  (Aossa 5º andar)   

9h às 18h. 

 

Consultas por telefone:  

  Consulta da criança:  Tel: 20-1541  (9h às 18h) 

  Criação de filhos (Ko sodate mama dial)  Tel: 20-5775   (9h às 20h) 

※fechado às terças-feiras, feriado de Ano Novo. 

 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE NOVEMBRO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Direitos 

Humanos • 

problemas 

13e 27 de novembro 13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos  20-5544             

(consulta) 

Preocupação 1 e 15 de novembro 

13:30～16:00     

(30 

min./pessoa) 

Escrivão 

Administrativo 
20 de novembro 13:00～16:00 

Pensão Nacional, 

Emprego      

Seguro Social 

7 de novembro 13:00～16:00 



Assuntos 

administrativos 

11, 18 e 25 de 

novembro 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos   20-5544 

(consulta) 

12 de novembro 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 

Seg.～

sexta (exc. 

fer.) 

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.)                  

 0776-20-1541 

【Pediatria】14 de novembro 

13:30:15:30 

(Necessário 

reserva) 

【Advogado】11 de novembro 

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 

Desenvolvimento 

das palavras 
2 e 16 de novembro 

9:00～12:00 

(Necessário 

reserva) 

Sala de Palavras           

(Phoenix Plaza 2º and.) 

Departamento de Assistência aos 

Deficientes  0776-20-5435 

Saúde mental 
7 e 21 de novembro      

(Psiquiatra) 

14:00～17:00 

(Necessário 

reserva) 

Centro de Saúde Pública da Cidade 

–Sala de Apoio à Saúde (Nishikida 

2chome)    0776-33-5185    

Casamento 

Quarta-feira 13:30～15:30  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 

17 de novembro 

13:30:15:30 

(Necessário 

reserva) 



 

 

 

 

 

 

 

Crianças e adultos! Diversão para todos! 
 

Local: Phoenix Plaza 

Quando: Exposição .   3 /nov. (dom.,Fer.) 13:30～16:30   

4 /nov.(seg.Fer.) 10:00～16:00 

           Atividades:   3 /nov. (dom.,Fer.),   

4 /nov. (seg.Fer.) 10:00～16:00 *algumas atividades  

 

Atividades Horário Pessoas alvo- Limite de vagas, taxa 

11h às 13h 

(recepção até às 12h30 Crianças do primário e abaixo 

acompanhadas pelos pais (responsável) 
SHODO   

(3) 11h às 13h 

(4) 10h às 15h30  

A partir de 11h 

A partir de 13h 

Limite de 30 pessoas por sessão (ordem 

de chegada)  Taxa: 300 ienes 

 Artes em Pastel
13h30 às 15h30 

(recepção até às 15h) 
Crianças do primário e abaixo 

acompanhadas pelos pais (responsável) 
(3) 11h às 13h 

(4) 10h às 15h30 

(recepção até às 15h) 

A partir de 10h30 Geral 1,500 ienes, colegial e abaixo 800 

ienes (ambos incluindo almoço) 

Cerimônia do Chá 

10h30 às 15h30 

(recepção até às 15h) 

(1 assento) 500 ienes 

Crianças do primário e abaixo 

acompanhadas pelo responsável 

Cerimônia do Incenso 
 Japonês

10h30 às 15h30 

(recepção até às 15h) 

Alunos do ginásio e acima 

(1 assento) 500 ienes 

 

 

 

67º FESTIVAL CULTURAL DA CIDADE DE FUKUI 



 

Apresentação de Artes Cênicas  

Local: Centro Cultural  

〈Data e hora〉 

3 /nov. (dom.,Fer.) 11h40 às 17h -  Abertura 11h 

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

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

 

NÃO PERCAM!!! 
 

 


