
 

 

ECHIZEN FLASH Edição. No.163      

Abril – Maio de 2019 
              População de Echizen-shi 
       População total:  83029  pessoas 
       Estrangeiros:         4268  pessoas 
            (Brasileiros   2985 pessoas)  
      

   ※Dados da População:  Total em 1 de Março,               
       Estrangeira em 1 de Abril. 

1. Sistema Especial de Pagamento dos Estudantes do Plano de 
Pensão Nacional  

2. Auxílio nas despesas de material escolar de alunos do Shōgakkō e 
Chugakkō. 

3. Alerta nas informações sobre PM2.5 e Poluição Fotoquímica  
4. Exame preventivo de câncer do ano fiscal 2019 
5. Aviso de vacinação contra rubéola e sarampo       
6. Planejamento multicultural da cidade de Echizen  
7. Sistema de ajuda para famílias monoparentais 
8. Avisos sobre serviços durante o feriado prolongado   
9. Eventos para a Semana do Golden Week  

 
Alerta nas informações sobre PM2.5 e Poluição Fotoquímica  3. PM2.5と光化学スモッグ  

 

     No início da primavera, aumenta a concentração do 

PM2.5 (pi-emu ni ten go) e fica mais provável ocorrer a 

Poluição  Fotoquímica  (kōkagaku  smog).  Favor  ficar 

atento nas informações emitidas pela cidade e província. 

1. 年金保険料の学生納付特例制度 

2. 小中学生の学用品費などの援助 

3. PM2.5と光化学スモッグの情報について 

4. 2019年度がん検診 

5. 子どもの予防接種 

6. 市多文化共生推進プランを策定 

7. ひとり親家庭などの助成制度 

8. 連休中の業務と施設のお知らせ 

9. ＧＷおでかけ情報 

 

 

1. 年金保険料の学生納付特例制度  

Sistema Especial de Pagamento dos 
Estudantes do Plano de Pensão Nacional  

 

    Para estudantes com idade acima de 20 anos que 
estão com dificuldades de deixar em dia o pagamento 
da  contribuição  do  Plano  de  Pensão  Nacional, 
Kokumin-nenkin, é possível prorrogar o pagamento 
através de requerimento. Após o término do prazo de 
prorrogação do pagamento, se for dentro de 10 anos é 
possível pagar a aposentadoria retroativo. 

■ Documentos necessários para aplicação 

・Copia da carteirinha de estudante ou certificado de 
status de estudante 

・Carimbo 
・Documento que conste o my number 
・Documento de identificação da pessoa presente. 
※Aplicação  para  o  período  anterior  também  é 

possível. (até 2 anos e 1 mês atrás) 
 

Reformulação no valor do contribuição mensal  
do Plano de Pensão Nacional  
16.340 ienes →16.410 ienes  

(abril de 2019 à março de 2020). 
 
 

 

Informações: Hoken Nenkin-ka (Divisão de Seguro e 
Aposentadoria), tel:0778-22-3002 

2. 小中学生の学用品費などの援助 

Auxílio nas despesas de material escolar 
de alunos do Shōgakkō e Chugakkō. 

 

■ Público alvo (quem se enquadra em um dos 

requisitos abaixo): 
1. Pessoas que pertencem a família isenta ou 

família que paga apenas uma porcentagem do 
imposto municipal do ano 2019/Heisei 31 nen. 

2. Pessoas que recebem o auxílio-família 
monoparental (jidō fuyō teate). 

3. Pessoas cuja renda é similar às situações 1 ou 2 
e o Conselho da Educação (kyōiku iinkai) 
admitiu o auxílio. 

■ Modo de requerer: 
Peça o  formulário  de  requerimento  na  escola 
(Shugaku-enjohi  jukyu  shinseisho),  anexe  os 
docmentos necessários e entregue novamente à 
escola. O  requerimento  pode  ser  feito  em 
qualquer  período  do  ano  (lembrando  que  o 
auxílio só será pago a partir do momento da 

aprovação). 
 
 
 

Informações: Kyōiku Shinkō-ka  
(Divisão de Promoção da 

Educação), tel.0778-22-7452  

O que é P.M 2.5 ? Material particulado (particulate matter) 
são partículas muito finas de sólidos ou líquidos suspensos 
no ar, há os provindos de causas humanas como fumaças de 
indústrias ou gás carbônico dos veículos,  ou de causas 
naturais como cinzas vulvânicas ou areia amarela. 
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Exame preventivo de câncer do ano fiscal 2019  4. 2019年度がん検診 
 

◆ Período de realização: 25 de abril de 2019 (qui.) ~ 31 de janeiro de 2020 (sex.) 
◆ Local: Hospitais e Locais que realizam o exame coletivo.  
※ Os exames podem ser realizados em outros municípios, para mais detalhes, consulte o 

homepage da cidade ou a clínica que costuma frequentar. (Os exames de câncer de próstata, vírus da hepatite, 
bacteria pylori poderão ser realizados apenas em instituições médicas de Echizen.)  

Para fazer os exames, é necessário apresentar o cupom para exames. Para emissão do cupom para exames de 
câncer será necessário realizar a solicitação. Àqueles que desejarem, favor solicitar através de telefonema ou so-
licitação digital que consta na home page da cidade.  Para pessoas inscritas no seguro nacional de saúde, seguro de 
saúde para idosos e público alvo gratuito (devido a idade definida) enviaremos o cupom para realização dos exames em 
meados de abril, neste caso não haverá necessidade de fazer a solicitação. 
 

◆ Público alvo  ※Idade completa até o dia 1º de abril de 2019.                               
Exame Preventivo Público alvo Conteúdo 

Local Taxa 
(ienes) 

Público alvo 
gratuito Hospital Coletivo 

Câncer do Intestino 
Grosso Acima de 40 anos   ※1 Exame de fezes (2 vezes) ○ ○ 500 

41･46･51･56･

61 anos e 
acima de 65 

anos 

Câncer do Pulmão Acima de 40 anos   ※1 Exame da radiogradia do 
tórax ○ ○ 500 

(Exame de expectoração) 
Aqueles que possuem 
histórico de fumante Citologia de catarro ※3 ○ ○ Gratuita 

Câncer de Mama 
Mulheres acima de 40 
anos (quem não fez o 
exame no ano passado) 

Mamografia ○ ○ 1.000 

Câncer do  
Estômago 

Acima de 50 anos (quem 
não fez o exame no ano 
passado) ※2 

Radiografia com Bário ※4 ○ ○ 1.000 Acima de 65 
anos Endoscopia ※4 ○ × 2.000 

Câncer no  
colo do útero 

Mulheres acima de 20 
anos (quem não fez o 
exame no ano passado) 

Papanicolau 
Exame citológico ○ ○ 1.000 

21･26･31･36 

anos e acima 
de 65 anos 

Câncer de próstata Homens entre 50 a 69 
anos de idade Exame de sangue ○ ※5 ○ 500 65 a 69 anos 

Vírus da hepatite Acima de 40 anos Exame de sangue ○ ※5 ○ 500 ― 

Bacteria pylori 20 a 75 anos Exame de sangue ○ ※5 ○ 1.000 ― 

※1: Pessoas com menos de 39 anos de idade também poderão realizar os exames de saúde nos locais onde são realizados os ex-
ames coletivos. Favor comunicar a divisão de promoção da saúde (kenko zoushin ka), antecipadamente. 

※2: Pessoas com menos de 49 anos de idade também poderão fazer o exame de estomago (Radiografia com Bário), nos locais onde 
são realizados os exames coletivos. Favor comunicar a divisão de promoção da saúde (kenko zoushin ka), antecipadamente.  

※3: Necessário, ao acordar, coletar o catarro numa vasilha e enviar por via postal, para examinar se há presença de células 
cancerígenas. Necessário tirar uma radiogradia do tórax para exame. 

※4: Por favor, escolha um dos exames.   ※5:  Apenas nas instalações médicas da cidade. 

Aviso de vacinação contra rubéola e sarampo       
5.  子どもの予防接種 

Faça a reserva antecipada da vacina na instituição médica de 
sua preferência. Para o público alvo, foi enviado o aviso ou o 
formulário preliminar de vacinação, no final do mês de março. 

■ 2ª. dose da vacina mista de rubéola e sarampo (MR2期) 
∙ Alvo: Crianças da 1ª. série do primário / shogakko  
             (Nascidas entre 2/4/2013 a 1/4/2014) 

■ Dose dupla (difteria e tétano)  
∙ Alvo: Crianças na faixa etária da 6ª. Série  
              (Nascidas entre 2/4/2007 a 1/4/2008) 

■ Local de vacinação: Instituições médicas 
■ O que levar: Formulário preliminar de vacinação e caderneta 

materno-infantil (boshi-techo)    ■ Taxa: Gratuita 
 

Informações:Divisão da Saúde (Kenkō Zōshinka), tel.0778-24-2221 

Informações : 
 Divisão da Saúde  
(Kenkō Zōshinka)  
tel.0778-24-2221 

Planejamento multicultural  
da cidade de Echizen  

6. 市多文化共生推進プランを策定 
 

Na cidade, tendo como princípio básico 
“Echizen,  uma cidade  onde  as  pessoas  de 
vários países se aceitam, se apoiam e com 
amor e carinho pela comunidade local, criam 
juntos uma cidade melhor para se viver” foi 
implantado o Planejamento multicultural da 
cidade de Echizen. 

O mesmo plano se encontra postado em 
português, na home page da cidade. 
 

Informações: Divisão de Colaboração de 
Cidadão (Shimin Kyōdō-ka), tel:0778-22-3293 
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Sistema de ajuda para famílias monoparentais    7.   ひとり親家庭などの助成制度 
 

Informações: Kodomo Fukushi-ka (Setor de Bem-estar infantil), tel: 0778-22-3006 ou 
Kodomo Kosodate Sōgō sōdan-shitsu (Sala de consulta geral sobre crianças e educação dos filhos), tel: 0778-22-3628 

 

 ■ Subsídio de uma parte das despesas para famílias monoparentais: 

 
※ Para receber o auxílio ② e ③ é necessário fazer a aplicação de certificação. 
Período para solicitar a aplicação de certificação : 20 de maio (seg.) ~ 19 de junho (qua.) 

Classificação Valor da ajuda (máximo) Público alvo (se enquadra em algum dos itens) 

①Cuidado de criança doente ou 

pós-doença 
2.000 ienes por dia 

1. Família que recebe auxílio-família monoparental  
2. Família monoparentais que recebe ajuda para gastos médicos 
3. Família isenta de imposto municipal 
4. Família que recebe ajuda de proteção social 

②Clube de assistência após aula 

(Houkago Jido Club) 
2.500 ienes por mês 

③Valor do passe escolar de 

estudantes do colegial (koukou) 

10.000 ienes por mês 
*A metade do valor do passe escolar 
deverá ser arcado pela própria pessoa. 

Que se enquadra em um dos itens acima, de 1 a 3, ou que 
paga apenas uma porcentagem do imposto municipal 

Avisos sobre serviços durante o feriado prolongado 8.  連休中の業務と施設のお知らせ 
 

Com o dia da sucessão do Imperador ao trono se tornando feriado, do dia 27 de abril ao dia 6 de maio será feriado 
prolongado de 10 dias. Daremos as informações sobre os serviços de coleta de lixo, circulação do ônibus comunitário, 
serviços de registro familiar, funcionamento das instalações da cidade, plantão médico. Mais detalhes, estará exposto 
na home page da cidade. 
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Festival “Shikibu e Fuji Matsuri”  
Festival em homenagem à escritora Shikibu Murasaki e das 
Flores de Glicínia. 
∙ Data: Dia 3 de maio (sex., feriado), das 13hs às 16hs.   
∙ Local: Parque Murasaki Shikibu (Higashisenpuku cho 20) 
∙ Eventos no Palco, Barracas de Alimentos e Diversões, 

Nodate - Cerimônia do Chá ao Ar Livre. (Venham 
saborear o chá e doces apreciando o belo parque. ¥200), 
etc. Distribuição de doces japoneses, a partir das 13hs 
para as 200 primeiras pessoas. 

Informações: Echizen-shi Kankō Kyōkai  
(Associação de Turismo da Cidade), tel:0778-23-8900 

 

Ajimano Man’yo Matsuri 
∙ Dias 3 e 4 (sex. e sáb., feriado) de maio, a partir das 10hs 
∙ Local: Man’yo no Sato, Ajimano-en (Yokawa cho 55-1) 
3/5 : Cerimônia do Chá, 10hs～(¥200)／Eventos no Palco 
4/5: Sopão Man’yo (Man’yo Onabe) , 11hs～／Desfile 
com Trajes Típicos do Período Sengoku (Man’yo 
Gyōretsu), 11h30～／Evento no Palco, etc. 

Informações: Ajimano Kankō Kyōkai, tel:0778-27-7800 
(Man’yo Kikka-en). 

 

Kami (Deus) to Kami (papel) no Matsuri 
∙ Data: dia 3 (sex.feriado) ao dia 5 (dom.feriado) de maio, 

das 9hs às 16hs.  
∙ Local: Em frente ao Papirus-kan (Shinzaike-cho 8-44)  
∙ Experimentar fazer trabalhos com Craft, Barracas de 

Comidas, Experimentar fazer o Papel Washi, etc.  
Dia 3 : Yosakoi dança 11h30～／Apresentaçao da Banda 
Musical do Takefu Higashi kōkō 14hs～       
Dia 4 : Performance de Shodō (Caligrafia Japonesa) 10hs～ 
Dia 5: Competição de avião de papel 13hs～ 

Informações: Kami to Kami no Matsuri Jikkō Iin-kai,  
tel: 0778-43-0875 

Festival da Primavera  
no Parque Central de Takefu 

Mini parque de diversões / Os brinquedos do 
parque estarão em funcionamento especialmente 
nesses dias. Roda gigante, monotrilho, carrocel, entre 
outros. (pago) 
∙ Período: Todos os dias de 27 de abril a 6 de maio e 
todo final de semana entre 11 de maio e 30 de junho 
 

Kodomo Wanpaku Oukoku (Reino das crianças) 

Playground com brinquedos de ar gigantes (pago) , 
com festival de comidas de outras provincias, 
workshop para crianças, entre outros. 

∙ Dia 27 (sáb.) ao dia 30 (ter., feriado) de abril, das 
10hs às 17hs. 

∙ Dia 1 de maio (qua., feriado) , das 10hs às 16hs 
 

Hagu-Mogu Café   Será possível saborear as 
delícias concentradas na comida local. 

∙ Dia 2 (qui, feriado) , 3 (sex. feriado), 6 (seg. feriado 
sub.) , 11(sáb.), 12(dom.) de maio, 10hs～ 

∙ Local: Na instalação de comes e bebes de dentro do 
Parque central de Takefu “Hagu-mogu” 

 

“Tebura de barbecue” churrasco de mãos vazias 

※ Necessário fazer reserva antecipada. Taxas e mais 
detalhes, favor se informar. 

∙ Informações: Hagu-Mogu, Tel:080-1960-8244 
∙ Local de recepção: Hagu-Mogu / com última 

recepção, antes das 14hs 
∙ Local de churrasco: Área de descanso da lateral 

norte do campo de multiuso 
∙ Data: Dia 27 (sáb.) de abril ao dia 6 (seg, feriado) 

de maio e todo final de semana de maio e junho, 
das 9hs às 16hs 

 

Chibikko Festival  - Festival da Criança 
∙ Data: dias 4 e 5 (sáb. e dom., feriado) de maio, das 

10hs às 16h30.  Local: Parque Central de Takefu 
Haverá espaços para crianças brincarem, eventos no 
palco e barracas de alimentos, etc. Se chover, será 
realizado dentro do ginásio de esportes (AW-I Sport 
Arena). 

Exposição de arranjo floral e Cerimonia do chá 
No salão do 2º.andar do Sipy será possível apreciar arranjos 
florais de várias escolas. Entrada gratuita 
∙ Data: dias 11 e 12 (sáb. e dom.) de maio, das 10hs às 17hs 

(no dia 12 será até às 16h30.)  
∙ Cerimônia do cha(pago) , das 10hs às 16hs. 
 

Evento para desfrutar do chá 
Recrutamento de participantes para experimentar 

Colheita de Chá e Preparação do Chá. 
∙ Data: dia 19 de maio (dom.), das 8h30 às 12hs. 
∙ Local: Ajimano-en, jardim de chá da casa Kyu 

Taniguchi-Ke (Yokawa-cho 55-1). 
∙ Nº. de vagas: 40 pessoas (ordem de chegada). 
∙ Taxa: 500 ienes (taxa de doce para acompanhar o chá) 
∙ Conteúdo: Experimentos de colheita de chá, processo 

de amassar o chá com as mãos e aprender a servir um 
chá gostoso. 

Informações: Ajimano Kōminkan  
(Centro Comunitário de Ajimano), tel: 0778-27-1926. 

Fukui OCHA festa e SOBA Matsuri 
Data: dia 19 de maio (dom.), das 10hs às 16hs. 

■ Fukui OCHA festa: Será possível desfrutar de várias 
seções de experiências do chá. (pago) 

∙ Local: Manyou Kikka-En (Yokawa-cho 22-96-1) 
∙ Conteúdo: Experimentar cada tipo de chá (um jogo para 

experimentar o chá e identificar o tipo de chá, seção para 
saborear chá japonês, chá chinês, chá preto, entre outros)  
※ Taxa para participação em cada experiência (a partir 

de 500 ienes)tempo necessário de 20 a 30 minutos. 
■ SOBA Matsuri: Centralizados no sobá e chá, será 

preparado deliciosos pratos. (pago) 
∙ Local: Manyou no sato “Koi no powerspot”  

Informações: Manyou Kikka-En (Salão do crisântemo), 
tel: 0778-27-7800. 


