
 

 

ECHIZEN FLASH  Edição. No.174       

Março  –  Abril 2020        
      População de Echizen-shi 
 

       População total:  82236  pessoas 
        Estrangeiros:        4404  pessoas 
            (Brasileiros  3073 pessoas)        

       ※Dados da População:  Total em 1 de  Fevereiro 

                                          Estrangeira em 1 de Março 

1. Faça os procedimentos para o Plano do Seguro Nacional de 
Saúde・Plano de Pensão Nacional   

2. Sobre o estacionamento da Prefeitura  
3. Avisos da Divisão de Promoção  da Saúde  
4. Emissão do Cartão My Number nos feriados e horário noturno  
5. Será enviado novo certificado de  recebedor de despesas médicas 
6. Registro de cães e vacina contra raiva 
7. Transferência de propriedade ou desmanche de veículos leves 
8. Eventos, outros 

1. 国民健康保険・国民年金の手続きをしてください 

2. 市役所来庁者の駐車場について 

3. 健康増進課のお知らせ 

4. マイナンバーカードの休日・夜間交付 

5. 新小学校一年生に子ども医療費受給者証を送付します 

6. 犬の登録と狂犬病予防注射のご案内 

7. 軽自動車の廃車・名義変更は３月末まで 

8. イベント情報など 

 
Faça os procedimentos para o Plano do Seguro Nacional de Saúde・ 

Plano de Pensão Nacional        1. 国民健康保険・国民年金の手続きをしてください 

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

Sobre o estacionamento da Prefeitura    2. 市役所来庁者の駐車場について 
 

Se vier de carro e o estacionamento estiver cheio, use o estacionamento Takefu-eki Kita Parking (lado norte do 
Heiwado Al Plaza Takefu). Além disso, traga seu bilhete de estacionamento e apresente-o no balcão que consultou. 

Informações: : Divisão de Assuntos Financeiros (Zaimu-ka) ☎ 0778-22-3234 

● Procedimentos do Seguro Nacional de Saúde 

Se você tem um emprego e se inscreveu recentemente 
no Seguro Social, ou se saiu do emprego/aposentou e se 
desligou Seguro Social, é necessário notificar o Seguro 
Nacional de Saúde (e fazer o procedimento de alteração). 
Além disso, aqueles que eram dependentes (Fuyoo) do 
Seguro  Social  também  precisam  seguir  o  mesmo 
procedimento (de alteração). 
❒ Itens necessários para a solicitação: Tais como o 

Formulário  de  Desqualificação  (Shikaku-sooshitsu 

Renrakuhyoo),  Certificado  de  Desligamento  do 
Emprego (Rishokuhyoo), ou seja, que constem a data 
de desligamento do emprego. 

❒ Itens necessários para o desligamento: Cartão de 
Seguro Nacional de Saúde, Cartão de Saúde do local 
de trabalho. 

❒ Local  da  solicitação:  Divisão  de  Seguro  e 
Aposentadoria (Hoken Nenkin-ka) ou Subprefeitura de 
Imadate  Divisão  de  Bem-estar  Cívico  (Imadate 

Soogooshisho Shimin Fukushi-ka). 

● Procedimentos para Pensão Nacional 

Se você se tornar o primeiro segurador da Pensão 
Nacional ao se desligar do Seguro de Previdência 
Social devido à aposentadoria/saída do emprego, 
deverá  fazer  alguns  procedimentos  necessários. 
Além disso, aqueles que eram dependentes (Fuyoo) 
do Seguro de Previdência Social também precisam 
seguir o mesmo procedimento (de alteração). 
❒ Itens necessários para a solicitação:  
▪ Tais  como  o  Formulário  de  Desqualificação 

(Shikaku-sooshitsu  Renrakuhyoo),  Certificado 
de Desligamento do Emprego (Rishokuhyoo), ou 
seja, que constem a data de desligamento do 
emprego. 

▪ Um  documento  que  possa  identificar  o  My 
Number  ou  a  Caderneta  de  Pensão  (Nenkin 

Techoo) 
▪ Documento com foto que comprove a identidade 

(Carteira de motorista ou outros) 
▪ Carimbo (Inkan) 
❒ Local  da  solicitação:  Divisão  de  Seguro  e 

Aposentadoria  (Hoken  Nenkin-ka)、

Subprefeitura de Imadate Divisão de Bem-estar 
Cívico (Imadate Sougoshisho Shimin Fukushi-

ka), Escritório de Pensão de Takefu  (Takefu 

Nenkin Jimusho) 

● Sistema de Isenção de Pensão Nacional 
Existem isenções e sistemas de carência para quem tem 

dificuldade em pagar o seguro devido a uma diminuição na 
renda ou desemprego. Há também isenções e sistemas de 
carência ou adiamento para estudantes e pessoas que deram à 
luz (tiveram crianças), portanto, consulte-nos sem falta. 
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３．健康増進課のお知らせ 

Avisos da Divisão  
de Promoção  da Saúde  

Informações: Divisão de Promoção da Saúde 
(Kenko Zooshin-ka) ☎ 0778-24-2221 

 

Para prevenir a infecção do  
novo Coronavírus 

新型コロナウイルスの感染を防ぎましょう 
 

▪ Lavagem correta das mãos: 

Primeiro lave as mãos com água,  
depois lave com sabão por 20  
segundos ou mais e enxágue. 
Não toque no rosto, olhos ou nariz  
sem lavar as mãos.Desinfetar com álcool que tenha 
efeito de secagem rápida.  
Lave bem as mãos ao voltar para casa. 
 

▪ Uso da máscara e etiqueta da tosse 

 Ao sair de casa use máscara, esconda  
totalmente onariz e a boca. Quando tossir ou 
espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço de papel 
etc., depois lave bem as mãos. Não tossir em 
direção a outras pessoas. 
 

▪ Quando suspeitar de infecção do novo 

Coronavírus 
Antes de ir ao hospital entre em contato com o 
Posto de Saúde. (Tan’nan Kenko Fukushi Center) 
Mesmo que tenha recebido instruções para consultar 
o médico, ligue antes para o hospital pretendido e 
marque a consulta.   
Posto de Saúde ☎ 0778-51-0034 (Tan’nan Kenko 
Fukushi Center)  
＊ Disponível 24 horas (finais de semana e período 

noturno será informado um número de celular 
para contato) 

 
 

Lei de Promoção da Saúde revisada 
será totalmente aplicada a partir  

do mês de abril 
４月から改正健康増進法が全面施行 

 

 A partir de 1º de abril, será proibido fumar em 
restaurantes e escritórios. Para fumar em ambientes 
fechados, será obrigatório instalar uma sala para 
fumantes  com  uma  placa  de 
sinalização.  Além  disso,  pessoas 
menores de 20 anos são proibidas de 
entrar nas áreas de fumantes.  
Para mais informações, consulte o 
site “Nakusoo! Nozomanai Judoo Kitsuen” 

(Não ! Para o tabagismo passivo indesejado) 
「なくそう！望まない受動喫煙」 

(somente em japonês) do Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar. 

４．マイナンバーカードの休日・夜間交付 

Emissão do Cartão My Number  
nos feriados e horário noturno  

Informações : Madoguchi Saabisu-ka (Antiga 
Divisão do Cidadão) ☎ 0778-22-3001  

 

 A  partir  de  abril,  será 
possível  solicitar  e  retirar  o 
Cartão  do  My  Number,  nos 
feriados  e  horário  noturno, 
como segue abaixo. Ao fazer 
uso, favor fazer a reserva por telefone, com 3 dias de 
antecedencia. 
 

▪ Data:  Todas as quartas-feiras, das 17h30 às 19h30 
Segundo domingo de cada mês, das 8h30 às 
16h30 

▪ Local:  Madoguchi Saabisu-ka (Antiga Divisão do 
Cidadão) 窓口サービス課 Tel.: 0778-22-3001  

＊ Para  quem pretende  sair  (mudar)  da  cidade, 
providencie para receber o seu 
cartão  My  Number  o  mais 
rápido  possível.  Se  você  se 
mudar sem receber seu cartão 
My Number,  seu  pedido de 
aplicação  será  inválido,  e 
precisará  fazer  o  pedido  novamente  na 
autoridade local para onde se mudou. 

５．新小学校一年生に子ども医療費受給者証を送付します 
 

Aviso : para crianças que vão ingressar 
na Escola Primária 

Será enviado novo certificado de  
recebedor de despesas médicas 

Informações : Kodomo Fukushi-ka 子ども福祉課 
(Seção de Bem-Estar da Criança) ☎ 0778-22-3006 

 

 Em  meados  de  março,  enviaremos  um  novo 
cartão de beneficiário para as crianças que ingres-
sarem no ensino fundamental em abril. As despesas a 
serem pagas do próprio bolso para crianças em idade 
pré-escolar (alunos do ensino fundamental e médio) 
são as seguintes: 
Os gastos de crianças em idade 
escolar  (da escola primária)  por 
estabelecimento  hospitalar  é  de 
¥500/mês nas consultas médicas e 
¥500/dia  em  internação  (até 
¥4000/mês).   
 

[Público alvo] crianças nascidas 
entre dia 2 de Abril de 2013 (ano de Heisei 25)  até 
1º. de Abril de 2014 (ano de Heisei 26) 
＊ Com excessão de famílias monoparentais, etc., 

pessoas elegíveis para recebimento de despesas 
médicas portadores de doenças graves. 
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 Caso não consiga fazer a vacinação anti-rábica 
no hospital veterinário, poderá fazer nos locais 
indicados abaixo. 
● Data: dia 26 de Abril (dom.) 

● Locais e Horários: Prefeitura de Echizen, no 
estacionamento da frente, das 9h às 11h30. 
Ai-Paaku Imadate (Awatabe-cho 9-1-9), no 
estacionamento da frente, das 13h30 às 15h. 

▪ Trazer no dia o cartão que será enviado por 
correio pela prefeitura (em meados de 
março), devidamente preenchido e assinado / 
carimbado. 

▪ Taxa de vacinação: 2.750 ienes/animal. 
▪ Taxa de comprovante de vacinação

(chūshazumihyō) 550 ienes/animal.  *A taxa 
de vacinação coletiva foi revisada a partir do 
ano oficial de 2020. 

＊ 6.300 ienes para registro de novos animais, 
com vacina e comprovante de vacinaçã
(chūshazumihyō) inclusos. 

＊ Para evitar acidentes, favor certificar-se de 
que a pessoa que acompanhará o animal 
consiga mantê-lo quieto durante a aplicação 
da vacina. 

６.   犬の登録と狂犬病予防注射のご案内   

Registro de cães e vacina contra raiva 

Informações: Fukui Dōbutsu-aigo Kanri-shien Center 

ふくい動物愛護管理センター協会  ☎0776-43-6089 
Madoguchi Saabisu-ka (Antiga Divisão do Cidadão)  
窓口サービス課 ☎ 0778-22-3001  

 

 Os proprietários de cães são obrigados, 
por lei, a fazer o registro dos cães e as 
vacinas contra raiva. 

● Efetuar o registro do cão de estimação 
(1 registro para cada cão). Caso ainda não tenha feito o 
registro, favor registrar o quanto antes. 

● É necessário aplicar a vacina anti-rábica 1 vez por ano. 
Aplicar  a  vacina todos  os  anos  em cães  registrados 
também. 

● É necessário pendurar a medalhinha do certificado de 
registro  (kansatsu)  e  do  comprovante  de  vacinação 
(Chūshazumihyō) no cão de estimação. Quem ainda não 
possui, favor providenciar. Ambos são emitidos pelas 
clínicas veterinárias da cidade. 

● Em caso de morte do cão registrado, será necessário fazer 
a notificação  Atestado de Óbito do Cão (Inu no Shibō 

Todoke) e devolver a medalhinh (kansatsu). 
● Em caso de alteração de endereço ou proprietário, 

notificar a alteração de endereço do cão (Inu no 

Tōroku Jikō Henkō Todoke). 
＊ Em caso de mudança de endereço junto com o 

cão, fazer os devidos procedimentos no Divisão 
Administrativa Autônoma. 

 

■ Local de Solicitação e Notificação: 

 Prefeitura  de  Echizen,  Madoguchi  Saabisu-ka 
(Antiga Divisão do Cidadão),  Subprefeitura de 
Imadate  e  locais  de  vacinação.  Solicitação  do 
Registro  e  Recebimento  de  Registros,  também 
podem  ser  feitos  nas  clínicas  veterinárias 
determinadas.  
※Entre em contato com cada hospital para 
obter  informações  sobre  os  dias  úteis  dos 
hospitais veterinários e taxas de vacinas.  

Transferência de propriedade ou desmanche de veículos leves. Até final de março!   
Informações: Zeimu-ka (Divisão de Tributação), ☎0778-22-3014   ７．軽自動車の廃車・名義変更は３月末まで   

 

Caso venha se desfazer ou vender/comprar um 
veículo leve, realize os trâmites até o final de 
março. Atenção para transferência de proprietário e 
baixa de veículos realizadas após essa data, pois a 
tributação do imposto de veículos leves é feita 
sobre o proprietário na data de 1° de abril de todos 
os anos. No final do ano fiscal (final de março), os 
guichês ficam congestionados.  

 

＊ Não pode aceitar aos sábados, domingos e 
feriados. Caso a transferência seja efetuado 
do  dia  2  em  diante,  o  valor  anual  será 
tributado  sobre  o  proprietário  que  estiver 
constando no dia 1 de abril. 

O local para proceder a transferência de proprietário ou 
baixa de veículos difere de acordo com a classificação do 
veículo. Confira: 

⇒ Veículos leves (Carros de 3 rodas・4 rodas): Associação 
de Inspeção de Veículos Leves de Fukui/Keijidōsha 

Kensa Kyōkai Fukui Jimusho (Fukui-shi Asozu-cho 138-
11-3, ☎050-3816-1774) 

⇒ Motos com mais de 125 cilindradas: Departamento de 
Transportes de Fukui /Fukui Un-yu Shikyoku (Fukui-shi 
Nishitani 1-1402, ☎050-5540-2057) 

⇒ Motonetas (abaixo de 125 cilindradas) e veículos de 

pequeno porte específico: Setor de Impostos da 
Prefeitura, ☎0778-22-3014 

Hospitais veterinários onde você pode solicitar  
o registro de cães e conceder as vacinas 
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８. イベント情報、ほか 

Inscrições abertas para a 42.ª maratona  Sabae Tsutuji     鯖江つつじ参加者募集 

Vamos para o Parque Central de Takefu 
(Takefu Chuo Kouen) nos fins de semana 

週末は武生中央公園に出かけよう 
 

O mini parque de diversões 
entrará em funcionamento. 
Estará funcionando a partir do dia 
21 de março, todos os sábados,  

  domingos e feriados. 
 

● Haverá barracas de comidas (vendas móveis) 
também. 

● Horário de funcionamento: das 9h às 17h 
＊ Em caso de chuva, estará fechado. 
● Atrações do parque: astrofighter, carrossel, barco 

viking, roda gigante 
● Valor: acima de 3 anos de idade (cada atração 300 à 

400 ienes)  *Teremos o Bilhete 
Livre por 1 dia 

● Venda de bilhetes: dentro do 
restaurante “Hagumogu” 

● Contato: Echizen Parks 越前パー

クス ☎0778-42-7530 
 

Vamos nos divertir com o BBQ(churrasco)  

Poderá desfrutar de um churrasco no Parque Central de 
Takefu (Takefu Chuo Kouen). Não precisa trazer os 
ingredientes ou utensílios  (churrasco de mãos vazias). 
● Local do churrasco: Área de descanso da lateral 

norte do campo de multiuso. 
＊ São necessários reservas antecipadas. 
＊ Entre em contato para saber detalhes sobre osvalores. 
● Recepção・Contato: Hagumogu「はぐもぐ」 

     ☎ 080-1960-8244 
＊ Eventos relacionados à cidade podem ser cancelados 

ou adiados devido aos efeitos da nova infecção por 
coronavírus. Por favor, verifique os detalhes no 
homepage da cidade de Echizen. 

● Informações: Divisão da Secretaria de 
Relações Públicas (Hisho Kouhou-ka) 
Sala de Serviço de Informações aos 
Cidadãos (Shimin Joohoo Saabisu Shitsu) 
☎ 0778-22-3428 

Eventos da vila das facas 
Hamono no Sato 刃物の里  

Ikenokami-cho 48-6-1, ☎ 0778-22-1241  
 

Sala de atividades Tonton Cancan  
  Venha experimentar as técnicas tradicionais de 
fabricação das facas de Echizen Uchihamono e 
fazer  o  Petty  Knife  (pequena  faca  de  cozinha 
ocidental).  Vamos  também  afiar,  padronizar  e 
gravar o nome na faca. 
▪ Data: Decidir no ato da inscrição.  

＊ Tempo de execução, 3 horas 
aproximadamente 

▪ Vagas: 10 pessoas (necessário inscrição) 
▪ Custos: 2.000 ienes (1 faca por pessoa) 
▪ Prazo da inscrição: até 15 de abril (qua.) 
 
Aula de Cutelaria 「Tetogui」 

  Aprenda  a  afiar  uma  faca  de 
cozinha com um artesão tradicional. 
Você  também  poderá  trazer  uma 
faca  de  cozinha  para  aprender  a 
afiar. 
▪ Data: 22 de março (dom.), das 

10h às 15h *Tempo de execução, 30 minutos 
aproximadamente   ・Taxa: gratuita 

 
Aula de culinária   

▪ Data: 4 de abril (sáb.), das 10h às 13h30 
▪ Prato: “Ohanami bento” (bento especial para 

comer enquanto aprecia as flores de cerejeiras) 
▪ Vagas: 10 pessoas  (necessário inscrição) 
▪ Taxa: 500 ienes (criança acompanhante é 

gratuita) 
 

Venha apreciar a demonstração de 
moldagem de facas :  Apresentação de 
moldagem de facas por artesãos 
tradicionais.  
▪ Data: 5 de abril (dom.), das 10h às 15h 

▪  Data: 10 de maio (dom.), 2020 
▪  Local: Sabae-shi Higashi Kōen, pista de atletismo 

      (recepção, largada e chegada) 
▪ Categorias: Meia-maratona, 10km, 5km, 3km e 

2km  (family) 
▪  Requisitos: poderão participar crianças a partir do 

shōgakkō que estejam de acordo com o regulamento  
  da maratona. 
＊ Estudantes até o kōkō precisam de autorização dos 

responsáveis. 
▪  Taxa: Estudantes de shōgakkō e chūgakkō - ¥1000 

 Estudantes de kōkō / Family - ¥2500, Geral - ¥3000 

▪  Forma de inscrição: Preencher 
os  itens  necessários  no 
formulário de inscrição e realizar 
o  pagamento  da  taxa.  O 
formulário  de  inscrição  e  o 
regulamento da maratona estão 
disponíveis  na  prefeitura  da  cidade  de  Sabae,  nas 
instituições esportivas dentro da cidade de Sabae, nos 
centros comunitários de cada bairro e outros locais. 

▪  Prazo de inscrições: até 27 de março (sex.) – a 
postagem pode ser feita até esse dia. 

Informações: Secretaria do comitê organizador da 
Maratona Sabae Tsutsuji, Tel.0778-53-2260 

Eventos, outros 


