
                                                                25 de fevereiro de 2020 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE MARÇO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Direitos Humanos • 

problemas 
11 demarço 13h30～16h 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos  20-5544             

(consulta) 

Preocupação 6 de março 
13h30～16h      

(30 min./pessoa) 

Escrivão 

Administrativo 
18 de março 13h～16h 

Pensão Nacional, 

Emprego      

Seguro Social 

5 de março 13h～16h 

Assuntos 

administrativos 

9, 16, 23 de março 10h～12h30 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos   0776-20-5544 

(consulta) 

10 de março 10h～12h30 
Centro Comunitário de Koshino      

 0776-89-2182 

25 de março 13h～15h 
Centro Comunitário ShimizuNishi

 0776-98-4560 

Consumo 
segunda～sexta  (exceto 

feriados) 
8h30～17h 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor (Phoenix Plaza 1ºand.)  

0776-20-5588 (consulta) 



Trabalho /emprego 
segunda～sexta  (exceto 

feriados) 

9h00～17h 

(Necessário 

reserva) 

Divisão de Apoio ao Trabalho 

(Aossa 5º andar)   0776-20-5321 

Administração 

Donos/fundadores 

de pequenas 

empresas 

Segundas, terças, 

quintas e sextas 

8h30～17h 

(necessário 

reserva) 

Divisão de Promoção da Câmara de 

Comércio e Indústria            

 0776-20-5325 

Juventude 

young 

telephone 

Seg.～sex. 

(exc. fer.) 

8h30～17h 

(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) 
9h～16h 

Salinha Challenge(Takagi Kita

 2 chome) 0776-526-1255 

Smile dial  (bebês) 
segunda～sexta        

(exceto feriados) 
8h30～17h 

Departamento de Apoio na Criação 

de Filhos      0776-20-5223 

Criação de Filhos 

“Mama dial” 

Todos os dias, exceto 

terça-feira 
9h～20h 

Promoção da Igualdade de 

Gêneros ・ Centro Infantil e 

Familiar    0776-20-5775 

Crianças 

Todos os dias, exceto terça-feira 9h～18h 

Promoção da Igualdade de 

Gêneros ・ Centro Infantil e 

Familiar   0776-20-5775 

【Pediatria】                    
12 de março 

13h30～15h30 
(necessário 

reserva) 

【Advogado】                      
2 de março 

13h30～15h30  
(necessário 

reserva) 

Mulheres • mãe/pai 

solteiros 

segunda～sexta        

(exceto feriados) 
8h～17h15 

Emprego p/ família monoparental・

Centro de Apoio à Independência 

(Kodomo Fukushi-ka)           

 0776-20-5435 



 

A partir de 1º de março poderá obter odocumentos como  

Registro da Família nas lojas de conveniências! 

Usando o cartão My Number ou Cartão do Livro Básico de Registro de Residente, poderá 

tirar cópia do Certificado de Registro de Residente (Juminhyo Shoumeisho) em qualquer loja 

de conveniência destinada em todo o país. 

 Certificados e devidas taxas que poderão ser retiradas nas lojas de conveniências.  

 

Certificados Taxas Cartão necessário 

Registro de Residente (pessoal・familiar) 

300 

Cartão My Number  ou 

Cartão do Livro Básico de Registro de 

Residente 

Registro de Carimbo (pessoal) 

Imposto de Renda (pessoal) 

Assunto de Registro Familiar (pessoal) 450 
Cartão My Number 

Cópia do Registro Familiar 300 

 Lojas de conveniência aplicáveis (em todo o país)  

 Seven Eleven 

 Lawson 

 Family Mart 

**Somente as lojas que tenham a máquina de tirar cópia 

 Horário de uso 

6h30 às 23h 

**exceto feriados de final e começo de ano e serviços de manutenção das máquinas  

 Procedimentos: 

① Encostar o Cartão My Number ou Cartão de Registro Básico de Residente 

② Digite o PIN 

③ Coloque o dinheiro da taxa 

** Poderá obter esses documentos mesmo à noite e feriados!! 

 Informações: Divisão do Cidadão (Shimin-ka)  0776-20-5219 

Casamento 

Quarta-feira 13h30～15h30 
 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 

13h30～15h30 

(Necessário 
reserva) 

Saúde mental 
5, 19 de março 

(Psiquiatra) 

14h～17h 

(Necessário 

reserva) 

Centro de Saúde Pública da Cidade 

–Sala de Apoio à Saúde (Nishikida   

2chome)        0776-33-5185    



Conta Oficial do LINE da Cidade de Fukui 

A partir de 1º de março de 2020, a cidade de Fukui lançará sua nova conta 

oficial do LINE! 

O botão azul no canto superior esquerdo diz “Página inicial da Prefeitura de 

Fukui”. O botão leva você à página inicial onde será possível alterar o idioma. 

Este é basicamente um atalho para acessar 

todas as informações disponíveis de maneira 

rápida, estilo menu. 

 

Informações que poderá obter: 

 

Homepage da Cidade de Fukui  

Informações sobre o cotidiano e 

criação de filhos 

Emergência 

Como jogar o lixo 

SNS (eventos) 

FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

Acesse à conta usando o código QR 

abaixo! ↓↓↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

O Jardim Yokokan ficará iluminado com mais de 300 lanternas de papel por dois 

dias. O tema desta iluminação é “SONHOS”. As lanternas serão instaladas ao 

longo do caminho do jardim e ao redor da área da fonte do Jardim Yokokan. 

Quando: 14 (sáb.) e 15 (dom.) de março, de 18h às 20h30. 

※ A entrada no jardim será permitida até as 20h30. Entrada pelo portão do 

lado leste. 

Local: Jardim Yokokan, redor da área da fonte 

Programação: Cerimônia do chá (100 ienes para participar) 

 Apresentação de Harpa e Erhu (instrumento chinês de duas cordas) 

 Será servido saquê adocicado “Amazake”, Chá de alga e “ume” 

Informação: Hoei Machizukuri Iinkai Jimukyoku (Dentro do Centro 

Comunitário Hoei)  /FAX:  0776-22-0036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAJANDO PELO MUNDO – ECO TRIPER 

 

Vamos conhecer um pouco sobre como as escolas do Canadá e Estados 

Unidos estão estudando sobre o aquecimento global e outras questões 

ambientais. Quem vai nos falar sobre esse assunto é o professor Michael 

Kuziw (A LT=Assistente de Língua Estrangeira). 

Quando: 8 de março (dom.)  10h às 11h30 

Local: Sogo Borantia Sentaa (Happiring 4 andar) 

Limite de vagas: 20 pessoas (sorteio) 

Taxa: 500 ienes (com direito a brinde “My bottle”) 

Inscrição: por telefone, até o dia 3 de março (quarta-feira)  

Contato •inscrição: 

 Secretaria de Promoção do Meio-ambiente de Fukui  0776-20-5609 

 


