
 

 

 

 

 

 

Se você estiver passando por problemas ou estiver sem saber o que 

fazer, ou queira saber sobre (emprego, assistência médica, 

assistência social, parto, criação de filhos, educação, procedimentos 

para visto de permanência, etc), venha nos consultar sem receios！ 

Será mantido sigilo total. 

 

 
É possível consultar 
 em vários idiomas!  Não há custos ! 

Fukui Centro de Consulta 

aos Estrangeiros Residentes 
 

Atividades Internacional Plaza 

de Fukui 

〒910-0004  Fukui-shi Hôei 3-1-1 

TEL：0776-28-8800 

FAX：0776-28-8818 

MAIL:info@f-i-a.or.jp 

○Horário de expediente【Seção de Informações e Consultas】 

4ª feira, 6ª feira, sábado, 
domingo, e no segundo 
2ª feira do mês 

9:00h as18:00h 

3ªfeira e 5ªfeira 9:00hs as 20:00hs 

【Fechados】2ºfeira exceto segundo 2ªfeira do mês 

Feriado Nacional, Feriado Transferido e 29 de 

Dezembro à 3 de Janeiro. 

 

0776-88-0062 

Atendimento presencial com conselheira e intérprete 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Inglês 
Somente no segundo 
2ª feira do mês 

9:30~17:30 
9:30~19:30 9:30~17:30 9:30~19:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 

Chinês     11:45~17:30 11:45~17:30  

Português     1ª e 3ª semana do mês 

11:45~17:30 11:45~17:30 2ª, 4ª, 5ª semana do mês 
11:45~17:30 

Vietinã      11:45~17:30 11:45~17:30 

        

 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 

英语 
仅限每月第 2个周一 

9:30~17:30 9:30~19:30 9:30~17:30 9:30~19:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 

中文     11:45~17:30 11:45~17:30  

葡萄牙语     
每月第 2、第 4周 

11:45~17:30 
11:45~17:30 

每月第 1、3、5周 

11:45~17:30 

＊O dia de trabalho da intérprete pode ser alterada. Portanto entre em contato conosco sobre disposição dos horário das intérpretes 

 

Serviço de atendimento suportado pelo intérprete video chamada e telefone tripartido 

3ªfeira ao Domingo,  

Segundo 2ª feira do mês 

Inglês, Chinês, Português, Vietinamita, 

Coreano, Nepali, Tagalog, Thailandês, 

Espanhol, Hindi, Myanmar 

3ª feira a 6ª feira,  

Segunda 2ª feira do mês 

Russo, Francês, Indonésio, Ucraniano 

(necessário  efetuar      reserva antecipada)  

Intérprete somente por telefone tripartido de 

terça ao domingo, e no segundo 2ª feira do mês 
 Mongol, Khmer (cambojano) 

 

consult@f-i-a.or.jp 

Point! Point! 



 

 

 

Associação Internacional de 
Fukui Reinan Cénter 
〒914-0063  

Tsuruga - shi Kagura - chô 

2-2-4 Aquatom - 2º andar  

TEL：0770-21-3455 

FAX：0770-21-3441 

MAIL: reinan@f-i-a.or.jp 

○Horário de expediente【Seção de Informações e Consultas】 

3ª, 4ª, 6ª feira e sábado 9:30h as 18:00h 

5ª feira 9:30h as 20:00h 

1º e 3º domingo do mês 12:00h as 18:00h 

 
【Fechados】2ª feira, e 2º, 4º e 5º 

domingo do mês, Feriado Nacional, Feriados 

transferidos e 29 de dezembro a 3 de janeiro 

 

0770-21-3455 

Atendimento presencialmente com conselheira e intérprete 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Inglês Fechado 
○ 

9:30~17:30 

○ 
9:30~17:30 

○ 
9:30~19:30 

○ 
9:30~17:30 

○ 
9:30~17:30 

somente 

1º e 3º 

domingo do 

mês 

○ 
12:00~17:30 

 

Serviço de atendimento suportado pelo intérprete via videofone e telefone tripartido  

3ª feira ~ Sábado 
1º e 3º domingo do mês 

Inglês, Chinês, Português, Vietinamita, Coreano, 
Nepali, Tagalog, Thailandês, Espanhol, Hindi 、
Myanmar 

3ª feira ~ 6ª feira 
Russo, Frances, Indonésio, Ucraniano(necesário 
efetuar reserva antecipada) 

Intérprete somente por telefone tripartido 
de terça ao sábado, e no 1º e 3º domingo do 
mês 

Mongol, Khmer (cambojano) 

 

reinan@f-i-a.or.jp 

Fukui Centro de Informação  
aos Estrangeiros Reinan Cénter 

Não há custos ! 

Se você estiver passando por problemas ou estiver sem saber o que 

fazer, ou queira saber sobre (emprego, assistência médica, 

assistência social, parto, criação de filhos, educação, procedimentos 

para visto de permanência, etc), venha nos consultar sem receios！ 

Será mantido sigilo total. 

 


