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Atrações turísticas em Fukuyama
Sobre o nome turístico da cidade de Fukuyama, a marca 

de Fukuyama e as instalações culturais.
（ Ex ) Quando é a melhor época para ver as rosas?

Informações para entrar em contato
Sobre os setores e seus contatos.
（ Ex ）Desejo perguntar sobre 〇〇!

Que setor devo perguntar?

Jardim de infância・Creches・Jardim de infância certificada
/ Clubinho pós-aula
Sobre a mátricula na creche, etc...

（ Ex ）O que é uma reserva de licença para creche?

Cuidado para não  
escrever informações 

pessoais！

No começo poderá 
não obter a resposta, 

mas faça muitas 
perguntas e a IA vai 

ficando cada vez 
mais eficiente♪

Através do 
computador e
smarthphone 

respostas serão 
concedidas 24hrs, 

365 dias

「SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA ATRAVÉS DA IA」 estará disponível no site da 
prefeitura de Fukuyama. No cotidiano temos muitas coisas que não entendemos e agora vamos 
estar podendo utilizar a IA fazendo perguntas a ela que nos responderá automaticamente. Com 

este sistema o cidadão não precisará vir, ligar ou mandar e-mail à prefeitura. 
A prefeitura de Fukuyama ensinará muitas respostas para a IA e ela te responderá com a 
melhor resposta. No começo poderá não obter a resposta, mas conforme for fazendo as 

perguntas ela ficará cada vez mais eficiente.   

Que tipo de pergunta posso fazer？

Serviço de informação da prefeitura através da IA no seguinte indioma:
「INGLÊS」・「CHINÊS」・「COREANO」・「PORTUGUÊS」・「ESPANHOL」・「VIETNAMITA」

※ Observe que pode não estar 100% preciso devido à tradução automática.

Fukuyamashi Soumukyoku Soumubu ICT Suishinka

Tel：０８４－９２８－１０１１

Horário：das ８:３０ às１７:１５

（exceto sábado, domingo, feriado, final e começo de ano）

Clique no ícone do lado direito abaixo do HP da prefeitura 

Modo de usar: Maiores informações:

↓Este é o ícone

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
koho-detail01/koho-202011/201576.html

Bicicleta
Há bicicleta abandonada na rua que está 
atrapalhando.
（ Ex ）Deixei minha bicicleta estacionada 

e foi removida... O que devo fazer?
Subsídio para negócios
Tenho minha própria firma ou loja. 

Há algum subsídio que possa me ajudar?  
（ Ex ）Quero saber quais subsídios existem 

para abrir uma firma ou uma loja.

Atestado de residência e outros documentos
Quero um atestado de residência ou um 
comprovante de imposto. Quero saber como 
funciona o my number.

（ Ex ）Quanto custa um atestado de residência?

Água e esgoto
A água esta com cor e cheiro. 

Quero saber quanto é a tarifa d'água.
（ Ex ）Eu me mudei recentemente e 

quero saber como ligar a água.

Coleta de lixo doméstico
Não sei como separar o lixo.
Não sei o dia da coleta do lixo.

（ Ex ）Que dia da coleta de lixo posso 
jogar bicicleta?


