
ECHIZEN FLASH Edição. No.166  

julho – agosto  de 2019 
           
  População de Echizen-shi  
       População total:  82469 pessoas 
        Estrangeiros:       4032 pessoas 
            (Brasileiros  2740 pessoas)  
      

   ※Dados da População:  Total em 1 de junho,  
                                        Estrangeira em 1 de Julho. 

 

1. Será possível obter certificado para estabelecer o valor limite a pagar 
nas instituições médico-hospitalares  

2. Sistema de isenção da contribuição da previdência nacional 

3. Quanto à atividade do cupom vale-produto com desconto especial 
4. Isenção da taxa de utilização de pré-escola, creche e outras instituições 

educativas  a partir de 1º de outubro de 2019 

5. Atividades de férias de verão para pais e filhos, outros  
6. Venha fazer parte do Comitê Executivo da Cerimônia de Maioridade 

de Echizen 
7. Pulverização para Prevenção de Doenças em Plantações de Arroz e 

Soja Utilizando Helicóptero de Controle Remoto 

1. 医療費の窓口負担が軽減されます 

2. 国民年金保険料が免除されます 

3. プレミアム付き商品券事業について 

4. 幼児教育・保育所無償化が始まります 

5. 親子でわくわく子ども教室、他 

6. 成人式実行委員を募集します 

7. ラジコンヘリコプター病害虫防除 

 
2.   国民年金保険料が免除されます 

Sistema de isenção da contribuição 
da previdência nacional 

Há um sistema de isenção para pessoas que 
perderam o emprego e estão com dificuldades 
de deixar em dia o pagamento da contribuição 
da previdência. Consulte-nos. 

 

● Documentos necessários: 

① Documento que comprove o motivo do qual 
perdeu o emprego (um dos 3 documentos a se-
guir): 

∙ Ficha de Desempregado Segurado no Seguro 
Desemprego,  Formulário de afastamento do 
trabalho (Koyō hoken hihokensha rishoku hyō) 
ou o Certificado de Beneficiário do Seguro De-
semprego (Koyō hoken jukyū shikakusha-shō). 

∙ Notificação de Descontinuação do Negócio 
(Jigyō haishi todoke) *Documento que consta a 
certificação da receita federal. 

② Carimbo 
③ Algum documento que possa identificar o 

número de registro do My Number ou a 
caderneta da aposentadoria (Nenkin techou)  

④ Documento de identificação que conste a foto 
da pessoa (carteira de motorista, zairyu card, 
etc.). 

※ Para avaliar a isenção, será necessário 
confirmar a renda familiar (do requerente, do 
cônjuge, chefe da família, etc.). Quem ainda 
não fez a declaração de renda, favor fazer o 
quanto antes. 

 

Informações: Hoken Nenkin-ka 
 (Divisão de Seguros e Aposentadoria)  

tel. 0778-22-3002 

1.    医療費の窓口負担が軽減されます 

Será possível obter certificado para 
estabelecer o valor-limite a pagar  

nas instituições médico-hospitalares   
 

Apresentando  o  [certificado  de  determinação  do  valor-
limite]  quando  utilizar  hospital  ou  outras  instituições 
médicas será possível pagar somente até o valor-limite não-
coberto pelo Seguro de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) 
numa  mesma  instituição  médica.  O  certificado  referido 
poderá  ser  usado  a  partir  do  mês  em que  for  feito  o 
procedimento para obter o mesmo. 
● Os procedimentos necessários poderão ser feitos a partir 

de 22 de julho (segunda-feira). 
● Poderão pedir o certificado referido aquelas famílias que 

não tenham pagamentos do Seguro de Saúde (Kokumin 
Kenko Hoken) em atraso.  [No caso de pessoas com 70 
anos até  menos de 75 anos, poderão obter o certificado 
aquelas em que todos os familiares que morem junto 
sejam isentos do imposto residencial) e cuja renda anual 
esteja entre 3700000 e 11600000 (taxadas com imposto 
de  renda  entre  1450000  ienes  até  6900000  ienes) 
incluindo todos os segurados da família]. 

●  O pedido do  certificado deve ser feito na Divisão de 
Seguros e Aposentadoria da Prefeitura ou na Divisão do 
Cidadão e Bem-estar Social da Subprefeitura de Imadate.  

● É  necessário  apresentar  cartão  do  seguro  (kokumin 
Hoken  Shoumeisho). 

※ No caso de outra pessoa efetuar o pedido, é necessário que 
a mesma apresente um documento que comprove sua 
identidade como por exemplo o zairyu card. 

※ A validade do certificado, que foi emitido até agora, é até 
o próximo dia 31 de julho. É preciso,  que mesmo as 
pessoas que tenham o certificado, façam o novamente o 
pedido para obter um novo.   
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Famílias isentas do pagamento do imposto 
residencial 

 

◆ Poderão comprar o cupom vale-produto as pessoas 
com endereço no munícipio em primeiro de janeiro 
de  2019  e  que  não  tenham sido  taxadas  com 
imposto  residencial  em  2019,  porém as   que 
morem junto com pessoas taxadas ou aquelas que 
receberam  seguro para auxílio das  despesas diárias 
serão excluídas. Serão enviadas a partir do início de 
agosto, para as pessoas que tem possibilidade de ter 
direito à compra do vale-produto com desconto 
especial, o formulário para fazer o procedimento. 

◆ Limite máximo de valor de compra: é possível 
comprar por 4000 ienes um bloco de  cupons vale-
produto com valor de 5000 ienes. (Até 5 blocos por 
pessoa). 

◆ Período para efetuar o procedimento. O período é 
de 16 de agosto (sex.) até 29 de novembro (sex.) de 
2019 das 9h às 16h. ※No caso do procedimento 
via postal,até o dia 30 de novembro de 2019 (sáb). 

 

Famílias com crianças nascidas  
entre 2 de abril de 2016 e 30 de setembro de 2019 
◆ Os chefes das famílias que têm crianças nascidas no 

período referido acima poderão comprar o cupom 
vale-produto  com  desconto  especial.  Serão 
enviados  pelo   correio,  a  partir  de  meados  de 
setembro, os comprovantes válidos para  compra 
dos vale-produto com desconto especial. Não há 
necessidade de fazer nenhum procedimento. 

◆ Limite máximo de valor de compra. É possível 
comprar por 4000 ienes um bloco de  cupons vale-
produto de 5000 ienes. (até 5  por criança que se 
enquadre nas condições acima). 

 

Sobre o período de venda e  de utilização do  
vale-produto com desconto especial. 

◆ Período de venda: de primeiro de outubro (ter.) de 
2019 até 28 de fevereiro de 2020 (sex.). 

◆ Período de utilização: de primeiro de outubro de 
2019 até 31 de março de 2020 (ter.) 

◆ Locais de venda: Correios localizados no município 
(excluindo os postos de atendimento). 

Quanto aos procedimentos necessários.  
(No caso das famílias com crianças nascidas entre 2 

de abril de 2016 e 30 de setembro de 2019, não é 
necessário nenhum procedimento). 

 

1. Preencher no formulário enviado pela prefeitura os 
dados  necessários,  colocar  no  envelope  para    
resposta e enviar pelo correio. 

2. As informações fornecidas serão analisadas pela 
prefeitura. 

3. Serão enviados para as pessoas que têm direito de 
comprar  os   vale-produto  com  desconto,  os 
comprovantes  válidos  para   comprar  os  vale-
produto. 

4. Compre no correio os vale-produto com desconto 
especial  e  utilize  nas  lojas  e  outros  locais  que 
estejam participando da atividade. 

 

Haverá um guiche extraordinário de atendimento 
Será possível obter explicações de como receberá o 

formulário e de como preencher o mesmo.  
◆ Local do guiche:  na entrada principal da 

prefeitura. 
◆ Periodo e horário de funcionamento: de 16 de 

agosto (sex.) até 29 de novembro (sex.) das 9h às 
16h (somente nos dias úteis).,tel: 0778-22-3560 

 

Quanto às pessoas refugiadas em abrigos,  
devido à violência doméstica por parte do cônjuge 

Desde  que  sejam  cumpridas  as  exigências 
determinadas e haja solicitação prévia, a mesma terá o 
direito  a  comprar  os  vale-produto  com  desconto 
especial. 
 

Cuidado com os estelionatários! 
Por favor tome cuidado para não ser enganado por 

estelionatários,  que simulando ser  venda dos  vale-
produto  com desconto  especial,  tentem dar  golpes 
como [pedir  para enviar  dinheiro através de conta 
bancária] ou [obter dados particulares]. A prefeitura 
nunca pedirá para fazer transferência de dinheiro via 
banco para pagar despesas de procedimento, efetuar 
alguma  operação  utilizando  caixa  eletrônico  ou 
solicitar número de conta bancária, senha ou outros 
dados particulares.  

3.     プレミアム付き商品券事業 

Quanto à atividade do cupom vale-produto com desconto especial 
 

Tendo como finalidade reduzir o impacto do aumento do imposto sobre consumo, previsto para outubro 
deste ano, sobre as famílias de baixa-renda que sejam isentas do imposto residencial e as com crianças nascidas 
entre 2 de abril de 2016 e 30 de setembro de 2019 serão vendidos cupons de vale-produto com desconto especial. 

Informações: 
◆ No guiche extraordinário da atividade  do cupom vale-produto com desconto especial (funcionará a partir do 

dia 16 de agosto), tel: 0778-22-3560 
◆ Na divisão  de  Bem-estar  Social  (informações  sobre  procedimento  das  famílias  isentas  do  imposto 

residencial),  tel: 0778-22-3004. 
◆ Na divisão de Bem-estar da Criança (informações sobre procedimento das famílias que tenham crianças 

nascidas entre 2 de abril de 2016 e 30 de setembro de 2019), tel: 0778-22-3006. 
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Crianças da pré-escola, creche  
e Nintei Kodomo-en   

 

Todas as crianças das classes de 3 a 5 anos e as 
crianças de 0 a 2 anos cujas famílias não sejam taxadas 
com o imposto residencial serão isentadas da taxa de 
utilização  a  partir  de  outubro  deste  ano.  Não  é 
necessário efetuar nenhum procedimento novo, mas em 
caso  de  dúvidas,  informe-se  nos  telefones  citados 
abaixo. 
※ As crianças da pré-escola e as classificadas na 

categoria 1 do Nintei Kodomo-en (Youchibu) que 
ingressaram com 3 anos completos, terão a isenção 
sem esperar o mês de abril que ingressariam na sala 
de 3 anos. 

※ Os valores cobrados correspondentes à extensão de 
horário e outros valores como por exemplo  (merenda 
escolar, taxa de transporte, participação em 
atividades extra, livro  e outros materiais, etc.) não 
serão considerados para efeito de isenção. 

 
Sobre o valor correspondente à merenda 

cobrada das crianças classificadas na categoria 2 
( com idade de um dia antes do aniversário de 3 

anos até a de ingressar na escola primária). 
 

Até agora, o valor correspondente à merenda escolar 
era cobrado como parte da taxa de utilização. A partir de 
outubro deste ano, com a finalidade de uniformizar o 
cálculo da taxa com o das crianças classificadas na 
categoria  1,  a   merenda  escolar  será  cobrada 
separadamente. 

No entanto, aqueles que o valor da merenda escolar, 
exceder o valor da taxa de utilização atual, será adotado 
o sistema de redução do valor da merenda escolar. 

 

※ Dentre as crianças classificadas na categoria 2, 
somente as da classe de 3 anos em diante terão o 
direito da isenção. 

 
Crianças classificadas na categoria 1 que 

utilizam os serviços de Assistência Infantil 
(Azukari Hoiku) da pré-escola  

e Nintei Kodomo-en (Youchibu).  
 

As crianças classificadas na categoria 1 que utilizam 
a Assistência Infantil  (Azukari  Hoiku)  (extensão do 
horário da categoria 1), somente no caso de terem obtido 
na prefeitura o [Atestado de necessidade da Assistência 
Infantil], receberão a devolução de 450 ienes vezes o 
número de dias utilizados de cada mês, porém o valor 
máximo será de 11.300 ienes por mês. 

 

※ É necessário efetuar os procedimentos para pedir o 
[Atestado de necessidade da Assistência Infantil] 
(Comunicaremos posteriormente através da entidade 

utilizada.) 
※ É  necessário  efetuar  os  procedimentos  para 

receber os valores respectivos. (Comunicaremos 
as  pessoas  que  obtiverem  o  [Atestado  de 
necessidade da Assistência Infantil] 

 

Crianças que utilizam entidades  
não credenciadas 

 

Os  usuários  que  obtiveram o  [Atestado  de 
necessidade da Assistência Infantil] receberão uma 
devolução dentro do limite determinado do valor da 
taxa de utilização mensal. As crianças que utilizam 
pré-escola,  creche  e  Nintei  Komodo-en  não 
receberão estes valores. 

 

◆ Crianças de 3 a 5 anos: no máximo até 37.000 
ienes por mês. 

◆ Crianças de 0 a 2 anos cujas famílias sejam 
isentas do imposto residencial: no máximo até 
42.000 ienes por mês. 

※ É necessário efetuar os procedimentos para 
pedir  o  [Atestado  de  necessidade  da 
Assistência Infantil]. (Informar-se na entidade 
utilizada  ou  no  Setor  de  Bem-estar  da 
Criança.) 

※ É necessário efetuar os procedimentos para 
receber  os  valores  respectivos. 
(Comunicaremos as pessoas que obtiverem o 
[Atestado  de  necessidade  da  Assistência 
Infantil]) 

※ Instituições (creches) não credenciadas são as 
reconhecidas  pela  prefeitura  como  creches 
internas  de  empresas,  instituições  em 
hospitais,  instituições  de  atendimento 
temporário, etc. 

 

Crianças portadoras de deficiência que utilizam 
sistema de apoio para o desenvolvimento infantil 

em idade pré-escolar 
 

A taxa de utilização dos serviços prestados será 
gratuita para crianças de 3 a 5 anos. Não será 
necessário efetuar nenhum procedimento novo. 

 
Informações: 

● Sobre creche, Nintei Kodomo-en e entidades 
não credenciadas na Divisão de Bem-estar da 
Criança pelo telefone 0778-22-3006. 

● Sobre a pré-escola na Divisão de Promoção da 
Educação pelo telefone 0778-22-7452. 

● Sobre os serviços prestados para apoiar o 
desenvolvimento das crianças portadoras de 
deficiência na Divisão de Bem-estar Social pelo 
telefone 0778-22-3004. 

4.      10月から幼児教育・保育所の無償化が始まります。 

Isenção da taxa de utilização de pré-escola, creche e outras 
instituições educativas  a partir de 1º de outubro de 2019. 
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  Atividades de férias de verão para pais e filhos      
Informações e Inscrições: Shōgai Gakushū Senta (Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida) 

5. 親子でわくわく子ども教室  TEL 0778-22-3005, FAX 0778-22-9174 

Curso Data e Local Inscrições e Vagas Público alvo, outros 

Atividades com 
restos de madeira  

● 30 de julho (ter) , 13h30 às 15h 
● Local: Centro Cultural (Bunka Senta)  

☺ Até 23 de Julho (ter.). 
☺ 30 crianças do shōgakkō 
☺ Taxa: 500 ienes por criança.  

Crianças de shōgakkō 
acompanhados de um 
responsável.  

Atividades de  
“Kurei art”  

● 31 de julho (qua.). 
 ①10h às 11h  ②15h às 16h 
● Local: Centro Cultural (Bunka Senta) 

☺ Até 24 de Julho (qua.) 
☺ 7 crianças por sessão 
☺ Taxa: 500 ienes por criança 

Crianças de shōgakkō 
acompanhados de um 
responsável.  

1. Criando Teatro 
de Papel 

2. Criando Livro 
Ilustrativo 

① 3 de agosto (sáb), 13h30 às 15h30 
② 4 de agosto (dom), 10h às 12h 
● Local: Centro Cultural (Bunka Senta) 

☺ Até 26 de Julho (sex.). 
☺ 30 vagas por vez (incluindo 
crianças e adultos)☺Gratuito 

Crianças a adultos de 
todas as idades. 

Vamos brincar na 
floresta 

Huckleberry!  

● 8 de agosto (qui), 8h30 às 16h 
● Local de saída: AW-I Sports Arena (em 

frente ao AW-I Sports Arena Ginásio de 
Esportes) ●Destino: Huckleberry no Mori 
Rokuroshi Kogen, Ono-shi. 

※ Cancelado em caso de tempestade. 

☺ Até 1 de agosto (qui.). 
☺ 30 vagas (incluindo crianças 
e adultos) 
☺ 3,000 ienes por pessoa. 
※ No dia, pagar com o dinheiro 

trocado. 

Crianças de 
shōgakkō 
acompanhados de um 
responsável. 

Aula de culinária 
(kantan oyatsu)  

● 20 de agosto (ter), 10h às 12h 
● 21 de agosto (qua), 13h30 às 15h30 
● Local: Centro do Bem-estar Social (Shakai 

Fukushi Senta) 

☺ Até 13 de agosto (ter.) 
☺ 20 crianças do shōgakkō por dia 
☺ Taxa: 500 ienes por criança 
☺ Trazer: Avental, bandana, 
toalha p/limpar a mão, bebida. 

Crianças de 
shōgakkō 
acompanhados de um 
responsável. 

Oficina do Rádio ラジオ工作教室 
A atividade será montar o rádio, gravar a sua voz e depois 
poderá ouvir.(A recepção começará 30 minutos antes da 
atividade que terá duração de 75 minutos). 
Data: ①27 de julho (sáb) 12h. ②28 de julho (dom) 11h. 

③28 de julho (dom) 14h. 
● Local: Sun Dome Fukui - Omoshirofesta Tan’nan FM. 
● Público alvo: Estudantes até idade do chūgakkō 

acompanhados do responsável. 
● Limite de vagas: 15 crianças, acompanhada somente por 

1 responsável, em cada sessão (por ordem de chegada) 
● Taxa de participação: 2,500 ienes. 
● Informações: Tan’nan Yume Redio  Tel. 0778-53-2562 

「Brincar e aprender」あそぼう まなぼう 

Será possível experimentar mais de 10 tipos de cultura 
tradicional do Japão. Cerimônia do chá ou arranjo de flores, 
kenshibu (dança com uso de espada ou leque), entre outros. 
● Data: 27 de julho (sáb.) das 9h às 16h. 
● Local: Centro Cultural (Bunka Senta) , Takase 2-3-3 
● Público alvo: Crianças até chuugakusei 
● Taxa de participação: 500 ienes 
● Informações: Bunka Kyougikai  Tel. 0778-23-6123. 

Venha fazer parte do Comitê 
Executivo da Cerimônia de 

Maioridade de Echizen    
6.    成人式実行委員を募集 

 

Informações: Divisão de Estudos da Vida 
(Shōgai Gakushū-ka), tel: 0778-22-3977   

Fax: 0778-22-9174  
E-mail:gakusyuu@city.echizen.lg.jp 

 

Seja um membro deste comitê e ajude a planejar e 
realizar  a  cerimônia  de  maioridade,  expondo 
idéias e usando a criatividade.  A cerimônia será 
realizada em 12 de janeiro de 2020. 
● Público alvo: Jovens que vão alcançar a 

maioridade (nascidos entre 2 de abril de 1999 à 1 
de abril de 2000). 

● Inscrição: Escreva o nome, sexo, endereço, 
telefone, distrito da escola primária e envie 
por e-mail, Fax ou por telefone. 

● Prazo da inscrição: 30 de agosto (sex.). 
※ Aceitaremos também após esta data. 
※ As reuniões serão realizadas 1,2 vezes por 

mês, a partir das 19h em dias úteis. 

Pulverização para Prevenção de Doenças em Plantações de Arroz e Soja  
Utilizando Helicóptero de Controle Remoto   7.  ラジコンヘリコプターを使用した病害虫防除 

 

 

 Faremos a pulverização de meados de julho à final de 
agosto.Realizaremos pulverização em plantações de soja 
somente no distrito de Takefu. 

Informações:  
Echizen: JA Echizen Takefu, tel: 0778-21-2608 
Imadate: Sabae JA Tan’nan, tel: 0778-51-8004 


