
Município de Himeji

Consulta gratuita

Versão em Português

Confidencial

Chinês Espanhol

Português Inglês Francês Japonês

Português Inglês Vietnamita Chinês Japonês fácil

Idiomas disponíveis
para consultas

Segunda a sexta-feira

9:00 às 12:00
13:00 às 17:00

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Inglês

Francês

Japonês
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13:00 às 17:00

13:00 às 16:00

13:00 às 16:00

13:00 às 16:00

●
13:00 às 17:00

Andar térreo (1F) dentro do
Centro de Consultas dos Cidadãos no
Edifício Principal da Prefeitura de Himeji 4-1 Yasuda, Himeji

079-221-2159

Terças-feiras: 13:00 - 17:00
Centro Integrado de Joto-machi
122-2 Joto-machi, Himeji

080-6158-4445
Quartas-feiras: 13:00 - 17:00
Centro Integrado de Takagi
553-2 Ogawa, Hanada-cho, Himeji

Quintas-feiras: 13:00 - 17:00
Salão de Intercâmbio Mino no Sato
964-5 Mino, Shigo-cho, Himeji

079-287-0820Hands on Himeji

Página de publicação da
"versão em japonês fácil"

https://www.city.himeji.lg.jp/

Guia da vida cotidiana para estrangeiros
Hands on Himeji

〈Contato〉
Seção Intercultural de Himeji
（Centro de Intercâmbio Internacional）

Egret Himeji 3F,
68-290 Honmachi, Himeji, Hyogo

Rede de Prevenção
de Desastres de Hyogo

A província de Hyogo e seus 
municípios e cidades fornecem 
informações de emergência, como 
"informações sobre evacuação", 
bem como diversas informações 
relacionadas à prevenção de 
desastres, tais como terremotos, 
tsunamis e alertas meteorológicos.

Explicações simples, separadas em
17 assuntos, com as informações
necessárias na vida cotidiana, tais
como "visto", "moradia", "educação"
e "assistência médica", entre outros.
Alerta Urgente de Terremoto exibido
em 14 idiomas, transmitido caso
ocorra um terremoto com intensidade
sísmica de 5 ou menor no Japão.

Disponível em 

12
idiomas

Disponível em 
5

idiomas

Disponível em 

14
idiomas

Pode ser visualizado no computar, smartphone ou tablet.

▼ Android

▼ iOS

▼ Android

▼ iOS
(não conecta fora do horário)
Idiomas disponíveis para consulta: vietnamita e japonês

Local de consultas

Gratuito

Publicação: província de Hyogo

Apresentação do aplicativo para smartphone
com informações úteis para viver no Japão

Centro de Consulta
para Estrangeiros

Fechado aos sábados,
domingos, feriados,
final e início de ano.

Mesmo sendo um idioma que o atendente não fale
é possível fazer consultas no balcão, usando um aparelho de tradução.
(disponível em mais de 11 idiomas).

Versão online do guia sobre a vida cotidiana,
com informações úteis para viver no Japão

A fim de possibilitar que os estrangeiros que vivem no município de Himeji vivam com 

tranquilidade na comunidade, criamos o guia da vida cotidiana "Hands on Himeji" que 

pode ser acessado no site do município de Himeji. Por favor, não deixe consultar.

* Devido ocorrer comutação de pacotes, será cobrada a respectiva tarifa conforme o contrato com sua operadora de telecomunicações.

Informações sobre a vida 
cotidiana em vários idiomas

Publicação: Conselho das Autoridades
Locais para Relações Internacionais (CLAIR)

Vietnamita

Chinês

Espanhol

Português

Vietnamita
consulta sobre a vida cotidiana em vietnamita

Possível fazer consultas sobre problemas na vida cotidiana 
e sobre o que desejar saber.

Horários e
dias da semana
para consultas

Consulta sobre a vida 
cotidiana em vietnamita



Balcões de atendimento 
para diversos tipos de consultas

Nome Tipo de Consulta Telefone Atendimento Idiomas

Centro de Intercâmbio
Internacional de Himeji

Prestação de
informações
(Vida cotidiana 
em geral)

079-287-0820 Todos os dias,
das 8:35 às 17:20 Inglês

Centro de Consulta para 
Estrangeiros de Himeji

(Fundação Pública)
Fundação de Cultura e 
Intercâmbio
Internacional de Himeji

Assuntos gerais 
da vida cotidiana

079-221-2159

Segunda a sexta-feira,
das 9:00 às 12:00
e
das 13:00 às 17:00

Inglês e francês
(segunda a sexta-feira)
Vietnamita
(segunda a sexta-feira,
das 13:00 às 17: 00)
Português, espanhol e chinês
(terças-feiras,
das 13:00 às 16:00)
Mesmo sendo um idioma
queatendente não saiba falar,
é possível fazer consultas no
balcão usando um aparelho
de tradução.

080-6158-4445
(Funciona 
somente no dia
e hora da 
consulta)

Terças-feiras:
Centro Integrado de Joto-cho
Quartas-feiras:
Centro Integrado de Takagi
Quintas-feiras:
Salão de Intercâmbio
Mino no Sato
das 13:00 às 17:00

Vietnamita

Glocal-Himeji.net Assuntos gerais 
da vida cotidiana

(Somente nos dias 
de consulta)
079-287-0821

2º e 4º domingos do mês 
das 14:00 às 17:00

Espanhol, Português, 
Chinês, Inglês

Fundação de Educação e
Assistência aos Asiáticos,
Sede de Projeto de 
Refugiados,
Sucursal de Kansai

Assuntos gerais 
da vida cotidiana
*Para refugiados e
seus familiares

079-221-2759
(Dentro do Centro 
de Consulta aos 
Cidadãos de Himeji)

2ª e 4ª terças-feiras do mês 
das 10:00 às 12:00
e
das 13:00 às 16:00

Vietnamita

078-361-1700
0120-090-091

Segunda a sexta,
9:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Vietnamita
Inglês

Centro de Consultas 
Multicultural de Hyogo

Associação Internacional 
de Hyogo, 
Centro de Informação 
aos Residentes Estrangeiros 
na Província

Assuntos gerais 
da vida cotidiana,
consulta jurídica

078-382-2052

Assuntos gerais 
da vida cotidiana 
Dias úteis, das 9:00 às 17:00
Consulta jurídica
todas as segundas-feiras.
Reserva obrigatória.
(13:00-14:00 / 14:00-15:00)

Inglês
Chinês
Espanhol
Português

ONG Rede de Assistência 
ao Estrangeiro de Kobe

Consulta sobre a 
vida cotidiana 078-232-1290 Sábados e domingos

das 9:00 às 17:00
inglês, chinês, espanhol, 
português e vietnamita

Centro de Intercâmbio e 
Cooperação Internacional 
de Kobe, 
Centro da Comunidade 
Internacional de Kobe

Assuntos gerais 
da vida cotidiana, 
consultas
especializadas
(imigração,
permanência
no Japão, trâmites
administrativos)

078-291-8441

Segunda a sexta-feira
10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
(Consultas especializadas
Imigração:
1ª e 3ª quartas-feiras do mês
Trâmites administrativos:
1ª e 3ª quartas-feiras do mês
13:00-16:00, reserva necessária)

Consultas sobre
a vida cotidiana
Inglês (seg. a sex.)
Chinês (seg. a sex.)
Coreano (sextas-feiras)
Português (terças-feiras)
Vietnamita (seg. e qua.)
Espanhol (ter. e qui.)
Tagalo (quartas-feiras)

Agência Pública de 
Estabilização 
de Empregos de Himeji, 
Seção de Atendimento 
aos Estrangeiros

Apresentação
de empregos 079-222-4431

Dias normais
das 8:30 às 12:00
e
das 13:00 às 17:15

Inglês, espanhol e português
(segundas-feiras,
das 13:00 às 17:00)
Chinês
(1ª, 3ª e 5ª quintas-feiras do 
mês,
das 13:00 às 16:00)
Vietnamita
(1ª e 3ª terças-feiras do mês,
das 13:00 às 16:00)
(2ª e 4ª quintas-feiras do mês,
das 13:00 às 16:00)



Nome Tipo de Consulta Telefone Atendimento Idiomas

Agência Pública de 
Estabilização 
de Empregos de Kobe, 
Seção de Atendimento 
aos Estrangeiros

Apresentação
de empregos 078-362-8610 Dias normais

das 8:30 às 17:15

Chinês
(segundas e terças-feiras,
10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00)
Inglês, português e espanhol
(quartas e quintas-feiras,
13:00 - 17:00)
Vietnamita
(quintas-feiras, 13:30 - 16:00)

Seção de Inspeção de Normas 
Trabalhistas da Secretaria de 
Trabalho de Hyogo 
Espaço de Consultas para 
Trabalhadores Estrangeiros

Condições 
de trabalho 
e empregatícias

078-367-9151

Terça a quarta-feira,
das 9:30 às 12:00
e
das 13:00 às 17:00

Chinês

Seção de Inspeção de Normas 
Trabalhistas da Secretaria de 
Trabalho de Himeji 
Espaço de Consultas para 
Trabalhadores Estrangeiros

Condições 
de trabalho 
e empregatícias

079-241-0889

Quintas-feiras,
1ª, 3ª e 5ª Sextas-feiras 
do mês 
9:30-12:00 / 13:00-17:00

Vietnamita

Secretaria Regional de Justiça 
de Kobe Direitos humanos 0570-090911

(Navi Dial)
Dias normais
das 9:00 às 17:00

Inglês, chinês, coreano, Tagalo,
português, vietnamita

Ordem de Advogados de Hyogo,
Centro de Assuntos Jurídicos,
Consultório de Nishi Harima

Legislação 079-286-8222

Dias normais
das 13:30 às 16:30
Sábados,
das 10:00 às 12:00
Pago (reserva necessária)

Japonês

Centro de Informações Gerais 
aos Estrangeiros Residentes 
(Kobe)

Imigração,
permanência
no Japão

0570-013904
(Porém, no caso 
de telefones IP, PHS 
ou do exterior, 
ligar para
03-5796-7112)

Segunda a sexta
das 8:30 às 17:15

Inglês, chinês, português,
espanhol e coreano

Centro de Informações Gerais 
aos Estrangeiros Residentes 
(Osaka)

Imigração,
permanência
no Japão

Segunda a sexta
das 8:30 às 17:15

Inglês, chinês, português,
coreano e espanhol

Organização sem Fins Lucrativos 
Centro de Assistência 
aos Estrangeiros Residente Fixos 
de Kobe

Assuntos gerais 
da vida cotidiana, 
apoio a aprendizado 
de japonês, 
trabalho, moradia 
e educação.

078-612-2402 Dias normais, 
das 9:30 às 17:30 Chinês, vietnamita, mongol

Rede NGO de Assistência 
para Estrangeiros de Kobe

Assuntos gerais 
da vida cotidiana 078-232-1290 Sextas-feiras

das 13:00 às 20:00
Inglês, espanhol, português,
tagalo (Chinês, marcar hora)

Organização sem  Fins Lucrativos 
AMDA 
Centro Internacional 
de Informação Médica

Tratamento médico, 
apresentação 
de médicos que falam 
línguas estrangeiras, 
intérprete por telefone

03-6233-9266 Sextas-feiras
das 10:00 às 15:00 Versão em japonês

Centro Multicultural de Hyogo
Tratamento médico 
e saúde

078-453-7440 Sextas-feiras
das 13:00 às 18:00 Inglês, japonês e chinês

Centro de Promoção 
de Igualdade de Gênero 
da Cidade de Himeji
“I-messae”
Sala de Aconselhamento 
para Mulheres

Problemas 
das mulheres 
em geral

Pessoalmente 
(marcar hora)
079-287-0807

Terças, quintas e sábados, 
das 10:00 às 16:00
Quartas e sextas-feiras, 
das 10:00 às 18:00

Japonês

Por telefone

079-287-0801

Terças-feiras, 
das 10:00 às 16:00
Quartas e sextas-feiras, 
das 10:00 às 18:00

Centro de Apoio de Consultas 
sobre Violência Conjugal 
de Himeji

Consultas 
sobre violência 
doméstica

079-221-1532 Dias normais,
das 8:50 às 17:20 japonês

Não está por ordem



Município de Himeji

Consulta gratuita

Versão em Português

Confidencial

Chinês Espanhol

Português Inglês Francês Japonês

Português Inglês Vietnamita Chinês Japonês fácil

Idiomas disponíveis
para consultas

Segunda a sexta-feira

9:00 às 12:00
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Andar térreo (1F) dentro do
Centro de Consultas dos Cidadãos no
Edifício Principal da Prefeitura de Himeji 4-1 Yasuda, Himeji

079-221-2159

Terças-feiras: 13:00 - 17:00
Centro Integrado de Joto-machi
122-2 Joto-machi, Himeji

080-6158-4445
Quartas-feiras: 13:00 - 17:00
Centro Integrado de Takagi
553-2 Ogawa, Hanada-cho, Himeji

Quintas-feiras: 13:00 - 17:00
Salão de Intercâmbio Mino no Sato
964-5 Mino, Shigo-cho, Himeji

079-287-0820Hands on Himeji

Página de publicação da
"versão em japonês fácil"

https://www.city.himeji.lg.jp/

Guia da vida cotidiana para estrangeiros
Hands on Himeji

〈Contato〉
Seção Intercultural de Himeji
（Centro de Intercâmbio Internacional）

Egret Himeji 3F,
68-290 Honmachi, Himeji, Hyogo

Rede de Prevenção
de Desastres de Hyogo

A província de Hyogo e seus 
municípios e cidades fornecem 
informações de emergência, como 
"informações sobre evacuação", 
bem como diversas informações 
relacionadas à prevenção de 
desastres, tais como terremotos, 
tsunamis e alertas meteorológicos.

Explicações simples, separadas em
17 assuntos, com as informações
necessárias na vida cotidiana, tais
como "visto", "moradia", "educação"
e "assistência médica", entre outros.
Alerta Urgente de Terremoto exibido
em 14 idiomas, transmitido caso
ocorra um terremoto com intensidade
sísmica de 5 ou menor no Japão.

Disponível em 

12
idiomas

Disponível em 
5

idiomas

Disponível em 

14
idiomas

Pode ser visualizado no computar, smartphone ou tablet.

▼ Android

▼ iOS

▼ Android

▼ iOS
(não conecta fora do horário)
Idiomas disponíveis para consulta: vietnamita e japonês

Local de consultas

Gratuito

Publicação: província de Hyogo

Apresentação do aplicativo para smartphone
com informações úteis para viver no Japão

Centro de Consulta
para Estrangeiros

Fechado aos sábados,
domingos, feriados,
final e início de ano.

Mesmo sendo um idioma que o atendente não fale
é possível fazer consultas no balcão, usando um aparelho de tradução.
(disponível em mais de 11 idiomas).

Versão online do guia sobre a vida cotidiana,
com informações úteis para viver no Japão

A fim de possibilitar que os estrangeiros que vivem no município de Himeji vivam com 

tranquilidade na comunidade, criamos o guia da vida cotidiana "Hands on Himeji" que 

pode ser acessado no site do município de Himeji. Por favor, não deixe consultar.

* Devido ocorrer comutação de pacotes, será cobrada a respectiva tarifa conforme o contrato com sua operadora de telecomunicações.

Informações sobre a vida 
cotidiana em vários idiomas

Publicação: Conselho das Autoridades
Locais para Relações Internacionais (CLAIR)

Vietnamita

Chinês

Espanhol

Português

Vietnamita
consulta sobre a vida cotidiana em vietnamita

Possível fazer consultas sobre problemas na vida cotidiana 
e sobre o que desejar saber.

Horários e
dias da semana
para consultas

Consulta sobre a vida 
cotidiana em vietnamita


