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A situação da infecção pelo novo coronavírus parece estar estável aqui na província de Fukui, 

mas precisamos continuar tomando certas medidas e manter o “Novo estilo de vida”. Vamos nos prevenir 

para que uma “segunda onda” da pandemia não se alastre novamente. 

 

Quando 

chegar da rua 

Depois de assoar  

o nariz 
Antes das 

refeições 



Se tiver dúvidas ou preopações, não hesite em procurar o guichê de consultas. 

Categoria Principais assuntos de consulta Data e hora Contato 

Saúde Mental 

Família, trabalho, escola, 

transtorno físico e mental 

※ Se for pessoalmente, 

necessário reserva 

Seg. à sexta 

9h às 17h 

Hotto Sapotto Fukui (Centro de 

Aconselhamento e Assistência 

Social da província de Fukui) 

0776-26-4400 

Consulta com psicólogo 

(necessário reserva) 

1ªe 3ª 

quinta-feira do 

mês 

14h às 17h 

Sala de Apoio à saúde do Centro 

de Saúde de Fukui 

0776-33-5185 
Consulta com enfermeiro de 

saúde pública 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h15 

Hikikomori 
Estado de estremo isolamento 

social 

Seg. à sexta 

9h às 12h 

13h às 17h 

Fukui ken Hikikomori Chiiki 

Shien Sentaa (Centro de 

Aconselhamento e Assistência 

Social da província de Fukui) 

0776-26-4400 

Saúde 
Saúde e prevenção de doenças 

relacionadas ao estilo de vida 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h15 

Centro de Gestão da Saúde 

0776-28-1256 

Crianças 

Puericultura (cuidados infantis, 

refeições, saúde e higiene) 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h 

Divisão de Apoio à Criação de 

Filhos (Smile Dial) 

0776-20-5223 

Preocupações com crianças até 

18 anos, por psicólogos clínicos 

Todos dias 

exceto 

terça-feira 

9h às 18h 

Kodomo Katei Sentaa  

Sala de Apoio e Consultas na 

Criação de Filhos 

0776-20-1541 

Crescimento Infantil, 

desenvolvimento, criação de 

filhos 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h15 

Centro de Gestão da Saúde 

Centro de Apoio na gravidez e 

criação de filhos Fukukko 

0776-28-1256 

Adolescentes com problemas na 

família, escola, amigos... 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h 

(e-mail aceito 

diariamente, 

talvez demore a 

resposta) 

Shounen Aigo Sentaa 

0120-57-4970 

yanteresoudan@city.fukui.lg.jp 

Recusa escolar de estudante 

primário e ginasial 

Seg. à sexta 

9h às 16h 

Sala Challenge 

0776-52-1255 

Consumo 
Problemas com contrato de 

serviços e mercadorias 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h 

 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor 

0776-20-5588 



Mulheres Violência Doméstica, divórcio 

Seg., qua., qui., 

sexta-feira       

9h às 17h 

Centro de Apoio à Independência 

e Trabalho para Família 

Monoparental (dentro da Divisão 

de Assistência à Criança) 

0776-20-5140 

Família 

Monoparental 

Preocupações com a vida diária, 

financeira 

Seg., ter., qui., 

sexta-feira 

8h30 às 17h15 

Trabalho 

Questões trabalhistas/emprego, 

como demissão, salário, horário 

de trabalho, seguro 

trabalhista.(necessário reserva).  

Seg., ter., qui., 

sexta-feira 

9h às 17h 

Divisão de Apoio ao Trabalho 

0776-20-5321 

Consulta de emprego, colocação 

de emprego, procedimentos do 

seguro de emprego. 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h15 

Hello Work 

0776-52-8150 

(orientação por voz automática) 

Jovens (15 à 39 anos) 

desempregados (nec. reserva) 

Seg. à sexta 

9h às 17h 

Estação de Apoio aos Jovens de 

Fukui 0776-21-0311 

Financeiro 
Pobreza, independência 

financeira, outros problemas 

Seg. à sexta 

8h30 às 17h15 

Divisão de Apoio à Vida-Centro 

de Apoio à Independência 

YORISOI 0776-20-5580 

Consulta 

Jurídica 

Dívidas múltiplas 
Qui. 10h às 12h 

Sáb. 13h às 15h 

Associação dos Advogados de 

Fukui 

Necessário reserva: 

Seg. à sexta: 9h às 17h 

0776-23-5255 

Apresentação de advogado, 

consulta com advogado (pago) 

Todos os dias, 

exceto domingos 

9h às 17h 

Consulta gratuita com advogado 

Divórcio, herança, idosos, 

dívidas, propriedade, trabalho, 

internet, acidente de trânsito, 

vários problemas 

Seg., qui., sex., 

sábado 

13h30 às 15h 

Introdução de sistemas jurídicos e 

serviços de consultoria que ajudam 

a resolver problemas legais, como 

dívidas, divórcio, trabalho, jurídica 

e civil, apoio à vítimas de crimes 

Seg. à sexta 

9h às 17h 

Hou Terasu Fukui (Centro de 

Apoio Jurídico do Japão) 

050-3383-5475 

0570-078-348 

Registros, reclamações como 

litígios e mediação, questões de 

dívidas múltiplas, tutela 

(necessário reserva) 

Quartas-feiras 

13h às 15h30 

Centro de Consulta Geral da 

Associação de Escrivão Judicial 

da Província 

0776-43-1669 

Outros Problemas na vida diária 

3ª sexta-feira 

do mês 

13h30 às 15h30 

Divisão de Promoção de 

Serviços do Cidadão 

0776-20-5544 

 


