
 
1. 14º Festival de Verão da cidade de Echizen 
2. Treinamento de transmissão de alerta através do Sistema J-ALERT 
3. Sobre o auxílio para as despesas médicas das crianças de famílias 

que vivem só com um dos pais ou outros casos específicos 
4. Vamos fazer o exame para verificação da existência de anticorpos/

Tomar a vacina contra rubéola  
5. UIJ Turn Aviso sobre o Auxílio Incentivo ao Trabalho 
6. Procuramos corredores para o revezamento da tocha olímpica nas 

Olimpíadas de Tóquio-2020 
7.   Eventos 

1. 越前市サマーフェスティバル 

2. Ｊアラート訓練放送を行います 

3. 子ども医療・一人親家庭等医療費

制度について 

4. 風しんの抗体検査・予防接種を受

けましょう 

5. UIJターン就職奨励を交付します 

6. 東京2020オリンピック聖火ラン

ナー募集 

7. イベント情報等 

 

13  agosto (ter.)   
Venha participar da tradicional dança japonesa da  

cidade de Echizen [ Furusato Odori] 

1.  越前市サマーフェスティバル 

 

✿ Cerimônia de abertura   19h～ 
✿ Início do lançamento   19h20～  

【Ônibus coletivo - Shuttlebus gratuito】 
Ida das 17h às 19h, volta das 20h30 às 21h30 
 Takefu Chuo Kōen (Parque Central) ⇔Takefu 

Kōkaido Kinen-kan 

 Takefu Chihō Oroshiuri Ichiba (Yafune-cho17-8) ⇔ 
Ponto de ônibus Hoyama-cho 

 Takefu Shōkō Kaikan (Tsukamachi 101) ⇔ próximo 
ao Takefu Kōkō  

* Se chover ou o a água  do rio estiver alta, será 
adiado. 
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População de Echizen-shi 
 

       População total:  82336 pessoas 
        Estrangeiros:        4032 pessoas 
         (Brasileiros     2740 pessoas)  
      

      ※Dados da População:  Total em 1 de Julho 

 

14  de agosto (qua.)    
Diversão para crianças e adultos.  

Haverá barracas de comidas, entre outros.o 

 
【Local】Takefu Chuo Koen (Parque Central, parque da 
roda gigante) *Em caso de chuva, somente a dança 
ocorrerá no AW-I Sports Arena.  
Mais de 1200 participantes dançando no Parque Central. 
Participantes de última hora também são bem-vindos! 
＊ Para quem tem interesse em participar 

do grupo da Associação Internacional, 
para pegar emprestado Yukata ou Happi 
pedimos que chegue no Bunka Center 3o 
andar  até  as  17h.  Participação  e 
empréstimo de Yukata gratuitos. 

● Furusato Odori  19h～20h30 
● Dança Yosakoi   19h～20h30 
● Cerimônia de Abertura   18h30～ 

● Abertura dos brinquedos 
grandes  16h～22h 

  *Venda de bilhetes até 21h30 
● Feira de rua (barracas) 16h～22h 
● Beer garden   16h～22h 
● Ponto de encontro “Machi Cafe”  

16h～22h 

【Local】Takefu Chuo Koen (Parque Central) 
Diversão para crianças e adultos. Haverá 
barracas de comidas, entre outros. 
● Abertura dos brinquedos grandes  16h às 

21h00 *Venda de bilhetes até 20h30. 
● Feira de rua (barracas)   16h às 21h 

        * Takoyaki, yakisoba, etc. 

  15  ago. (qui.)   Hanabi Taikai  
Festa de fogos de artifício     

No rio Hino, lançamento de  

15.000 fogos de artifício. 
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Treinamento de Transmissão de Alerta Através do Sistema J-ALERT   2.   Jアラート訓練放送 

 

Teste de transmissão de mensagem de alerta de emergência nos alto-falantes da 
cidade como treinamento da divulgação simultânea de informações para todo país 
através do sistema J-ALERT (sistema de alerta instantâneo a nível nacional). Sirene 
e anúncio irão tocar. 

● Dia e horário: Dia 28 de agosto (qua.), por volta das 11h00. 
 Devido às condições do tempo ou outros motivos, o treinamento poderá ser cancelado. 
● Equipamentos utilizados para transmissão:  
 Alto- falantes externos: instalados nas escolas primárias, etc.  
 Retransmissores: instalados em construções públicas, nas residências do chefe do bairro, etc. 
● Informações: Divisão de Segurança e Prevenção de Desastres (Bousai Anzen-ka )  Tel.0778-22-3081 

3. 子ども医療・ひとり親家庭等医療費助成について 

Sobre o auxílio para as despesas médicas 
das crianças de famílias que vivem só com 
um dos pais ou outros casos especificados. 

 

As  despesas  médicas  pagas  em  instituições 
médicas, localizadas fora da província,  receberão um 
auxílio. É necessário fazer o pedido do auxílio. 
● Coisas necessárias: recibo das despesas médicas 

feitas fora da província (original), certificado de 
beneficiário e carimbo. 

 

O valor gasto com cintas ortopédicas, óculos de 
correção, etc. necessários no tratamento também 
podem receber o auxílio. 
● Coisas necessárias : Documento de Encomenda 

feita pela instituição médica e recibo do valor 
correspondente (cópias), documento que autoriza a 
cobertura pelo seguro (original) e carimbo. 

 

 Informações: Divisão de Bem-estar da Criança 
 (Kodomo Fukushi-ka) Tel.0778-22-3006 

4. 風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう  

Vamos fazer o exame para verificação da 
existência de anticorpos/  

Tomar a vacina contra rubéola 
 

Pedimos às pessoas que receberam o cupom 
para fazerem o exame gratuito para verificação da 
existência de anticorpos contra rubéola e, caso não 
possuam os anticorpos, tomar a vacina o mais 
rápido possível. 
※ Emitiremos os cupons para as pessoas, 

nascidas entre dia 2 de abril de 1962 e 1º de 
abril de 1972, que desejarem recebe-los neste 
ano fiscal. 

※ O Nakamura Byouin (hospital) foi adicionado 
à lista das instituições médicas nas quais é 
possível receber a vacina. 

 

Informações: Divisão de Promoção da Saúde  
(Kenko Zoshin-ka)  Tel.0778-24-2221 

5.  UIJターン就職奨励金を交付します 

UIJ Turn Aviso sobre o Auxílio de Incentivo ao Trabalho 
 

É possível receber o auxílio as pessoas que vieram de outra província para a cidade e estão trabalhando 
em empresas na cidade ou pessoas que abriram o próprio negócio na cidade. 

◆ Público alvo:  pessoas que se enquadram em todos os 
critérios a seguir. 

1) Quem morou 1 ano ou mais em outra Província, e 
mudou-se para a cidade a partir de 1º de abril de 2015.  

2) Quem firmou contrato de trabalho por 1 ano ou mais a 
partir da data de 1º de abril de 2015 com empresas da 
cidade e continua trabalhando ou quem abriu negócio 
próprio na cidade. 

3) Conforme o critério 2, quem está morando há mais de 6 
meses na cidade  e continuam trabalhando  e ou 
administrando negócio próprio 

4) Conforme o critério 2, quem tinha menos de 40 anos na 
época da contratação pela empresa ou da abertura do 
negócio. 

5) Quem possui a intenção de morar por 5 anos ou mais 
na cidade a partir do dia do requerimento do auxílio. 

※ Não é possível fazer o requerimento aqueles 
que são recém-formados, transferência de 
trabalho, funcionários públicos. 

※ Está limitado às pessoas que não utilizam 
outros sistemas públicos de apoio ao 
emprego, como o novo sistema de apoio 
agrícola. 

◆ Valor do auxílio: 100 mil ienes por pessoa. 
 Para quem possui dependentes na família que 

mudaram juntos, acréscimo de 50 mil ienes 
por pessoa (o valor máximo do auxílio por 
família é de 200 mil ienes). 

 No caso de abertura de negócio próprio, 
acréscimo de 100 mil ienes. 

Informações: Divisão de Política Industrial  
(Sangyo Seisaku-ka)   Tel.0778-22-3047 
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Festival Internacional de Música de Takefu 
武生国際音楽祭2019 

Concertos de música clássica e diversas apresentações de 
músicas atuais e contemporâneas. 

● Data: 8 (dom.) à 15 (dom.) de setembro. 
● Local: Centro Cultural (Echizen-shi Bunka Center), entre 

outros. 
● Ingressos: 1.000 ienes à 4.000 

ienes. Os ingressos poderão ser 
comprados em agências ou lojas 
autorizadas da província. 

※ Convite gratuito para cada 
apresentação do musical, para até 100 crianças das escolas 
shōgakkō, chugakkō e kōkō da Província. (Necessário 
fazer inscrição, a prioridade é por ordem de inscrição). 
Informações: Comitê do Festival Internacional de Música 

(Takefu Kokusai-ongakusai Suishinkaigui Jimukyoku)  
Tel.0778-23-5057   

Echizen SEN-NEN MIRAI KOUGEISAI    Festival Milenar de Artesanato Industrial 
Echizen千年未来工藝祭 

 

 Centrado principalmente nas artes locais do Echizen Washi (papel 
japonês), Echizen Uchi Hamono (cutelaria) e Echizen Tansu (mobília), o 
evento reunirá artesãos, artistas de moda, culinária e diversas outras áreas, 
de dentro e fora da província.  
 Venha conferir a exposição e venda de produtos únicos, participar de nossos 
workshops, entrar em contato direto com os artistas e conhecer a tradição 
das artes de Echizen. 

● Data: Dia 31 de agosto (sáb), 11h às 18h. (mercado noturno até às 21h.)  
                   Dia 1º de setembro (dom), 10h às 16h  

● Local: AW-I Sports Arena (Ginásio de Esportes Municipal)       Entrada: Gratuita 
 

Informações:  Comitê Organizador do Kurafuto Fesu, kurafutofesu jikkōiinkai jimukyoku   
Tel.0776-22-3047  E-mail: info@craft1000mirai.jp 

6. 東京2020オリンピック聖火ランナー募集 

Procuramos corredores para o revezamento da tocha olímpica 
 nas Olimpíadas de Tóquio 2020 

 

  Inscrições para participar do revezamento da tocha olímpica, no percurso dentro da Província de 
Fukui, nos dias 30 e 31 de maio de 2020. 
● Condições para participar: ter vínculo com a província de Fukui como morar, trabalhar, etc. e 

ter nascido até o dia 1º de abril de 2008. 
●  Forma de inscrição: preencha os dados necessários no formulário próprio e envie pelo correio. 

O formulário pode ser encontrado na prefeitura de Echizen, nos centros comunitários ou no 
Lawson. É possível também fazer a inscrição pela internet no endereço (https://fukui-runner.jp/).   
※ É possível fazer somente uma inscrição por pessoa. 

● Encerramento das inscrições: serão válidas as inscrições recebidas até o dia 31 de agosto de 
2019 (sáb.). 

Informações: Comissão de Organização da Província de Fukui-  
Revezamento da Tocha Olímpica  Tel.0776-37-3710 

7. イベント情報など 

 

Feira das Facas   
刃物の里イベント 

Ikenokami-cho 48-6-1 Tel.0778-22-1241 
 

Demonstração do Forjamento do Fogão de 
Lenha 
● Datas: 24 de agosto (sáb.) e 15 de 

setembro (dom.) das 10h às 15h  Taxa 
gratuita 

    
Culinária: Yakuzen ryori “Comida saudável 
para     combater os dias quentes do verão” 
Serão usadas as Facas de Echizen. 
● Data: 7 de setembro (sáb.)  10h30 às 13h 
● Limite de vagas: 10 pessoas (necessária 

inscrição) 
● Taxa: 500 ienes (gratuito para crianças  

do shogakko ou abaixo) 
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第38回 菊花マラソン 

38º    Kikka Marathon  – Maratona do Crisântemo –      

Dia 3 de Novembro (domingo/feriado)  ※Realização mesmo com chuva. 

✿ Cerimônia de abertura: 8h20 no Takefu Nishi Shogakko. 
✿ Largada: Takefu Nishi Shogakko. 
✿ Chegada: Escola Dai San Chugakko. 
✿ Modalidades: Meia maratona, 10 km, 5 km, 3 km, 2 km 

(família, grupo challenge e estudantes do Shogakko) 
✿ Público alvo: Pessoas saudáveis com idade de Shogakko ou 

acima. 
＊ Menores de 18 anos, será necessário o consentimento dos pais 

ou responsáveis (idade completa no dia 3 de nov. de 2019). 
✿ Taxa de participação:  
 1.000 ienes - Estudantes do Shogakko, Chugakko e grupo 

Challenge. 
 2.000 ienes - 3 km, 5 km e família (dupla pai-filho). 
 2.500 ienes - 10 km, meia maratona. 

✿ Modo de inscrição: 
・Via internet, pela página Runnet. 
・Diretamente no balcão do correio, Divisão de Esportes ou AW-I 

Sports Arena (Ginásio de Esportes Municipal). 
＊ O formulário de inscrição pode ser conseguido nas agências 

de correios, na recepção da Prefeitura (andar térreo), 
Kōminkan (centro comunitário dos bairros), Supōtsu-ka 
(Divisão de Esportes), AW-I Sports Arena (Ginásio de 
Esportes Municipal), etc. [Atenção] Após ser feita a inscrição, 
o valor pago não poderá mais ser devolvido. 

✿ Período de inscrição: válidas as recebidas até dia 20 de 
setembro (sex.).  * Inscrições via página Runnet (internet), até 
dia 27 de setembro (sex.). 

Prêmio de participação:  
 Toalha original. 
 Certificado de conclusão da prova (constando o 

seu tempo e sua colocação). 
 Cupom -desconto de 300 ienes para ser  usado no 

Takefu Kiku Ningyo. 
 ※ Vendas de Tonjiru (sopa de miso com carne de 

porco . E para quem conseguir concluir a maratona,  
chegando na linha de chegada, será distribuído 
onigiri). 

✿ Prêmio especial/1º lugar da meia maratona 
 O atleta que chegar em primeiro lugar nas 

modalidades da “meia maratona” será premiado 
com um agasalho confeccionado sob medida. 

 Conforme a colocação haverá premiação para 
todas as modalidades com produtos da região 
oferecidos pelos patrocinadores da cidade. 

✿ Corredora convidada: Yuko Kobayashi (Atleta 
que participou das Olimpíadas de Pequim) 

 

Informações:  Supōtsu-ka (Divisão de Esportes), 
tel.0778-22-7463 ou AW-I Sports Arena (Ginásio 
de Esportes Municipal), tel. 0778-22-6395 
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「Esgrima pela primeira vez」com  atletas profissionais  
見延選手・佐藤選手による「はじめてフェンシング」 

 

Será realizado um evento sobre Esgrima com a participação dos atletas Kazuyasu 
Minobe e Nozomi Sato. Esses dois atletas nascidos na cidade de Echizen, estão se 
esforçando  para  garantirem  a  sua  participação,  representando  o  Japão  nas 
Olimpíadas de Tóquio 2020.  
● Quando: 17 de agosto (sáb.)  9h30 às 11h45      Local: AW-I Sports Arena 
● Programação:  

① Bate-papo – Vamos saber mais sobre as qualidades especiais desses dois atletas. 
② Exibição especial de combate de esgrima – Vamos assistir um combate de primeira classe. 
③ Aula de experiência de esgrima pela primeira vez. 
※ Inscrição no dia – taxa gratuita 
※ Para crianças do shogakko e chugakko que não tem experiência em esgrima. (trazer o seu tênis) 
④ Instrução especial para “Atletas Júnior” (até estudantes do ensino médio) 

Informações: Divisão de Esportes (Supottsu-ka)  Tel.0778-22-7463 

Festival de Produtos Fabricados em Echizen 2019  
 越前モノづくりフェスタ2019 

 

Empresas que trabalham com muito esforço na região se reunirão no Sun 
Dome Fukui. Há uma série de eventos, como ver estandes de empresas, spot de 
venda instantânea, barracas de comida e bebida fora do salão, além de outras 
atividades e experiências como embarcar no carro em movimento e muito 
mais. 
Quando: 14 (sáb.) e 15 (dom.) de setembro  10h às 17h e 16 (seg., feriado)  de 
setembro 10h às 16h 

      Local: Sun Dome Fukui        Informações: Comitê Executivo Echizen Monozukuri Festa   
Tel.0778-23-2020 


