
 

ECHIZEN FLASH Edição. No. 169   

Outubro – Novembro de 2019        
       População de Echizen-shi 
       População total:  82184  pessoas 
        Estrangeiros:        3872pessoas 
           (Brasileiros    2556 pessoas)  
      

 ※Dados da População:  Total em 1 de  Setembro 
                                         Estrangeira em 1 de Outubro 

1. Será inaugurado uma parte do 3º andar do 

「SHIMIN PLAZA TAKEFU」 

2. Evento de abertura do TENGU CHAN HIROBA  
3. Controle de Tráfego  (Kikka Marathon)  
4. Revisão do salário mínimo da Província de Fukui   
5.  Vamos solicitar o cartão My Number 
6. Aberta as Inscrições para Creche (Hoikuen) e 

Nintei Kodomo-en 2020 
7. Realização do Treinamento de Transmissão de 

Alerta Emergencial de Terremoto 
8. Eventos 

 
1. 「市民プラザたけふ」３階がオープンします 

2. てんぐちゃん広場オープニングイベント 

3. 菊花マラソンによる交通規制 

4. 福井県の最低賃金改定 

5. マイナンバーカードを取得しましょう、他 

6. 認定こども園・保育園令和２年度の入園申込を

受け付けています 

7. 緊急地震速報の訓練放送を行います 

8. イベント情報 

Será inaugurado uma parte do 3º andar do
「SHIMIN PLAZA TAKEFU*」 

1.  「市民プラザたけふ」３階がオープン 

No dia 1º de novembro, dentro 
do Alplaza Takefu no 3º andar, 
será  inaugurado  o「Centro  de 
Intercâmbio do Cidadão」Shimin 

Kouryu Center e o espaço para as 
crianças  brincarem「TENGU-
CHAN Hiroba 」 

* Shimin Plaza Takefu … é o nome que foi escolhido para 
designar o 3º e o 4º andar do Alplaza Takefu (o 4º andar 
ainda  está  em  construção).  E  também  as  instalações 
públicas como Aprendizado ao Longo da Vida (Shougai-

Gakushuu), Criação de Filhos (Kosodate), Assistência ao 
Trabalho(Roudou), Assistência Social (Fukushi) e Apoio às 
Atividades Cívicas (Shimin Katsudou-Shien). 

Evento de abertura do 
 TENGU-CHAN HIROBA  

(espaço p/ as crianças brincarem) 
2. てんぐちゃん広場オープニングイベント 

  Será um evento para os pais (ou responsáveis) e suas 
crianças. Venham se divertir com   apresentação de 
teatrinho  de  papel,  livros  ilustrados,  músicas, 
brincadeiras  tradicionais,  conversa  sobre  educação 
alimentar, etc. 

Data:  2 (sáb.) e 3 (dom., fer.) de novembro  
à partir das 10h. 

● “Shimin Kouryu Center”  8h30 às 23h30 
Entrará em funcionamento também o Open-

share Office (escritório compartilhável) e Co-
working Space (é um modelo de trabalho que se 
baseia no compartilhamento de espaço e recursos 
de  escritório  para  trabalho  conjunto)  para 
qualquer  pessoa  usar,  cidadãos,  profissionais 
liberais,  empreendedores  e  usuários 
independentes. 
O  aluguel  das  salas  de  conferência,  salas 
polivalentes e salas de estilo japonês também 
estão disponíveis (taxa extra). 

● “TENGU-CHAN Hiroba” 9h30 às 17h30 

Espaço gratuíto para as crianças brincarem. 
São 3 espaços “salas” para brincadeiras baseados 
nos livros ilustrados de Kako Satoshi. 
Dias fechados: 29 de dezembro à 3 de janeiro. 

A partir de 1º de novembro a Associação 
Internacional de Echizen estará  

em sua nova sede no  
SHIMIN PLAZA TAKEFU, 3º andar 

越前市国際交流協会は「市民プラザたけふ（３階）」に移ります 
 

No dia 25 de outubro, o escritório e as aulas de 
japonês serão transferidos para o 3º andar do 
atual Al-plaza Takefu. 

 

◆ Aulas de japonês canceladas:  25 à 31 de outubro  

Atenção:  Não será permitida a entrada no Shimin 
Plaza Takefu até o dia 31 de outubro.     
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Controle de Tráfego devido a Maratona de 
Crisântemo (Kikka Marathon)  

3.  菊花マラソンによる交通規制 
 

● Data: 3 de novembro (dom., 
feriado), das 8h40 às 12h00. 

● Local: Do Nishi Shogakko até a 
região de Imadate. 

 

Após a passagem do último corredor participante, 
avisaremos  o  término  do  controle  de  tráfego 
usando o carro patrulha. 

 

Informações:  Divisão de Esportes (Supōtsu-ka),  
☎ 0778-22-7463 

Revisão do salário mínimo da  
Província de Fukui   4. 福井県の最低賃金改定 

 

Desde o dia 4 de outubro foi revisado  

o salário mínimo por hora 
 

Novo Valor:  829 ienes por hora 

Aberta as Inscrições para  
Creche (Hoikuen) e Nintei Kodomo-en 2020 

6. 認定こども園・保育園 令和2年度の入園申込受付中 
 

● Público alvo: Para pessoas que desejarem 
ingressar entre abril de 2020 à março de 2021. É 
possível fazer a reserva quem está de licença 
maternidade, para quem está com planos de voltar 
à trabalhar ou para as crianças que ainda estão 
para nascer.  

Sobre Distribuição de formulário e inscrição; 
● Período da inscrição: até o dia 1º de novembro 

(sex.).* 
● Locais onde são distribuídos o formulário de 

inscrição: Nintei Kodomo-en, creche pretendida / 
Kodomo Fukushi-ka / Shimin Fukushi-ka da 
Subprefeitura de Imadate. 

* Favor realizar o pedido de admissão dentro do 
período definido. 
※ Mais detalhes, favor verificar a homepage da 
cidade ou o boletim informativo “Echizen Flash” de 
setembro. 

Informações: Divisão do Bem-estar da criança 
(Kodomo Fukushi-ka), ☎ 0778-22-3006 ou no 

Realização do Treinamento de 
Transmissão de Alerta Emergencial de 
Terremoto   7. 緊急地震速報の訓練放送を行います 

 

Devido à transmissão de treinamento 
de alerta emergencial, o alarme e 
anúncios irão tocar nos alto-falantes 
da cidade. 
O treinamento poderá ser cancelado 
conforme as condições 
meteorológicas, atividade sísmica, entre outros. 
● Data: 5 de novembro (ter.), por volta das 10h. 
● Equipamentos de transmissão: 

・Alto-falantes externos (nas escolas, etc.). 
・Aparelho receptor de rádio individual (instalações 

públicas, residência do chefe do bairro, etc.). 
 

Informações: Divisão de Segurança e Prevenção de 
Desastres (Bōsai Anzen-ka), ☎0778-22-3081 

Vamos solicitar o cartão My Number 
5. マイナンバーカードを取得しましょう 

Informações: Divisão do cidadão (Shimin-ka), 
☎ 0778-22-3001 

 

Com as facilidades de hoje em dia, tal como fazer 
a declaração de imposto de renda pelo seu próprio 
computador, poderá também fazer a solicitação do 
cartão My Number. E nas lojas de conveniência, 
usando a máquina de xerox, poderá emitir o 
certificado também. 
 

● Emissão do Cartão My Number nos feriados 

e horário noturno 
Para que possam solicitar ou receber o Cartão do 
My number,  o guichê estará funcionando com 
horário prolongado. Àqueles que desejarem fazer 
uso,  favor  fazer  a  reserva  com  3  dias  de 
antecedência. E também, para fazer a solicitação, 
será necessário trazer uma foto de rosto.  
 

● Data:  Todas as quarta-feiras, 
das 17h30 às 19h.   
2º domingo de cada mês, das 
8h30 às 16h30. 

● Foto gratuita para o My Number 
Todas as quartas-feiras no período de 16 (qua.) de 
outubro à 25 (qua.) de dezembro das 9h às 19h, será 
possível tirar foto gratuitamente para a confecção 
do  cartão  do  My  Number.  Aproveite  esta 
oportunidade. 
 

＊ A confecção do cartão MyNumber leva 
aproximadamente 1 mês a partir da data de 
solicitação. Para quem necessita utilizar o 
cartão em breve favor solicitar o quanto antes. 

Suspensão do serviço de emissão de 
comprovantes em lojas de conveniência. 

証明書コンビニ交付サービスを停止します 
 

  Nos dias 30 (qua.) e 31 (qui.) de outubro (o dia 
todo), a máquina de emissão de comprovante das 
lojas de conveniência estará suspensa (para todos os 
comprovantes), por motivo de manutenção. 

 

Informações: Divisão do Cidadão (Shimin-ka)       
☎ 0778-22-3001. 
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29º 「BUSHOU DEPATTO」 
第29回「武商デパート」 

 

“Será realizado o evento 「BUSHOU DEPATTO」 
“Loja  de  departamento  de  Takefu  Shougyou” 
preparado pelos alunos do Takefu Shougyou Koukou 
(Colégio de Comércio de Takefu). Desde a compra de 
produtos  até  as  vendas,  contabilidade.  Além  das 
vendas de frutas e legumes, bolos, haverá também o 
Fukubiki (sorteios), Ochá Seki (experimento com chá ) 
e ainda a “ferrovia” Takefu Shougyou Koukou. 

● Quando: 27 de outubro (dom.)  9h30 às 15h. 
● Local: Colégio de Comércio de Takefu  
     (Takefu Shougyou Koukou)  ☎ 0778-22-2630 

Festival de Momiji (Bordo Japonês) 
“Hanagatami Momiji-matsuri” 2019  

はながたみもみじまつり2019 
 

Venha apreciar o Festival de Momiji (Bordo Japonês).  
Durante o período do festival, haverá iluminação nos 
arredores do lago..  
● Quando: De 3 (dom.,fer.) à 17 (dom.) de novembro 
● Local: Parque Kakyō (Kakyō Kōen), Awatabe-cho 

17-20 
● Programação do dia 3 de novembro (dom.): 
▪ Cerimônia de abertura  13h30 
▪ Apresentação da banda da escola ginasial Nan-etsu 

▪ Show de Taiko do grupo Hanagatami Kodomo Taiko 

▪ Iluminação nos arredores do lago (de 3 à 24 de 
novembro, das 18h às 21h.) 

Informações: Kakyō Jichishinkō-kai, ☎0778-42-3710 

【Dia da Cultura de Kansai】 

Kansai Bunka no Hi – Entrada gratuíta 
【関西文化の日】入館料が無料 

 

As instalações escritas abaixo estarão  

com a entrada gratuíta: 
◆ Memorial Público de Takefu (Takefu Koukaidou 

Kinenkan) Data: 4 de novembro (seg., feriado) 
Tel.0778-21-3900 

◆ Museu da Cultura do Papel (Kami-Bunka 

Hakubutsukan) ▪ Museu Udatsu-no- Kougeikan  

Data: 16 (sáb.) e 17 (dom.) de novembro  
       Tel.0778-42-0016 
◆ Memorial “A Casa onde nasceu Tihiro” (「Tihiro 

no umareta ie」Kinenkan) Data: 16 (sáb.) e 17 
(dom.) de novembro   ☎0778-66-7112 

Festival de Intercâmbio Multicultural  

“Wa Wa Wa”   

Procura de pessoas para fazer as letras 
para formar o painel do Festival de 

Intercâmbio Multicultural 
 

多文化交流フェスティバル「和WAわ」 
文字看板製作者募集 

Estamos  procurando 
pessoas  ou  grupos  que 
possam elaborar  as  letras 
para o painel do Festival 
que será realizado no dia 
17 de novembro (dom.) no 
AW-I  Sports  Arena. 
Escolha  uma letra  dentro 
desta frase 『多文化交流フェ

ス テ ィ バ ル「和 WA わ」』  (Festival  de  Intercâmbio 
Multicultural「Wa Wa Wa」) e desenhe livremente em 
uma folha. "Washi"(papel típico japonês) no tamanho 

de 50 x 50 cm. 

● Tema: 多文化交流フェスティバル「和ＷＡわ」 

 ※Faça a imagem livremente a partir do tema. 
● Requisitos necessários: Não há em especial, pode-se 

concorrer tanto individualmente como em grupo. 
● Outros: 
▪ Faça a imagem de acordo com o Festival de 

Intercâmbio Multicultural 「Wa Wa Wa 」 
▪ O papel (washi- papel típico japonês) será 

fornecido pelo promotor do evento 
▪ Pode se usado qualquer material para desenhar e 

pintar 
▪ Só podem concorrer trabalhos inéditos 
▪ Por favor envie também uma explicação de sobre 

como elaborou a imagem do trabalho (em formato 
reconhecido) 

▪ Participem, os trabalhos serão divulgados na 
abertura do Festival no dia 17 de novembro (dom.) 

▪ Os trabalhos devem ser entregues diretamente na 
EIA-Associação Internacional de Echizen 

▪ Os trabalhos serão divulgados na HP da EIA 

● Prazo de entrega: Dia 31 de outubro (qui.) de 
2019 por ordem de recebimento 

 

● Quantidade: ①「多」②「文」③「化」④「交」⑤「流」⑥

「フ」⑦「ェ」⑧「ス」⑨「テ」⑩「ィ」⑪「バ」⑫「ル」⑬「和」⑭

「W」⑮「A」⑯「わ」 As 16 letras serão escolhidas por 
ordem de recebimento do trabalho. Os direitos 
autorais  serão do promotor. 

 

Informações: Associação Internacional de Echizen 
  Tel.:0778-24-3389  E-mail: info@e-i-a.jp 
 Echizen-shi Fuchu 1-2-3 Century Plaza 2 F 

 *Atenção: mudaremos no dia 25 de outubro (sex.) 
para o Centro Comunitário do Município no Al Plaza 

3F (atualmente em obras) 

8.  イベント情報 
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6º. Festival de Ação de Graças de 
Alimentação “Shoku no Kanshasai” 

第6回まるごと食の感謝祭 

Informações: Divisão de agricultura (Nousei-ka),  
                                ☎ 0778-22-3009 

 

Colheita de Outono. Concentração de verduras da 
estação, alimentos regionais, produtos regionais! 

 

● Dias 16 e 17 de novembro (sáb. e dom.), das 10h às 16h 
● Local : Parque Central de Takefu (Takefu Chuō Kōen), 

e Echizen-shi Bunka Senta 
▪ Colheita de Outono.  Concentração de verduras da 

estação, alimentos regionais, produtos regionais! 
▪ Venda de produtos agrícolas, alimentos colhidos na 

região, etc. 
▪ Provar, experimentar 
▪ Exposição e experiências relacionadas à alimentos 
▪ Evento do palco para crianças (gratuito) :  
▪ Show do Ampanman (16 (sáb) de novembro às 11h15 e 

14h30)  
▪ Neste dia os brinquedos do parque estarão em 

funcionamento. (Bilhete livre – 1.000 ienes) ※Em caso 
de tempestade será cancelado. 

 
 
 
 

Festival de Intercâmbio Multicultural  
“Wa Wa Wa” 多文化交流フェスティバル「和WAわ」 

Informações: Associação Internacional de Echizen  
☎ 0778-24-3389 

Vamos apreciar as culturas 
estrangeiras e japonesas, no 
palco e nas estandese nos 
conectar em um círculo 
multicultural! Haverá 
também dicas úteis para viver 
o dia-a-dia aqui no Japão. 

● Data: 17 de novembro de (domingo)  10h às 16h 
● Local: AW-I Sports Arena (Sub-arena) 

 
 

 

Mini World Cup de Echizen- Torneio de 
Intercâmbio de Futsal 

越前市ミニワールドカップフットサル交流大会 

Informações: Divisão de Colaboração ao Cidadão 
                               ☎ 0778-22-3293 

 

Pretendem participar times japoneses,  
brasileiros e vietnamitas. Venham torcer!  

● Data: 17 de novembro (dom.)  10h às 16h10 
● Local: AW-I Sports Arena (Arena principal) 

Feira de saúde para toda a família  
Vamos experimentar coisas boas para o seu corpo! 

家族まるごと健康フェア 

Informações: Divisão de Promoção de Saúde,  
                        ☎ 0778-24-2221 

● Data: 16 de novembro (sáb.) 9h às 15h 
● Local: AW-I Sports Arena 
● Conteúdo: 

◇ Exame médico específico, exame de câncer 

Apresente-se na recepção com o cupon de 
exames, cartão do seguro de saúde e dinheiro
(despesa parcial). 

▪ Recepção: 9h às 10h30 ※Câncer de mama・

Câncer de cólo do útero 13h às 14h  
   ※ É necessário fazer reserva para os exames de 

cancer do estômago, mama e cólo do útero. 
◇ Estande de exercícios 

▪ 9h às 12h -  Experimentar um novo esporte 
▪ 13h30 às 14h30 -  Ioga（Trazer uma toalha 

grande） 
◇ Estande de comidas（quantidade limitada） 

▪ 11h -  Degustação de sopa de miso com carne de 
porco de baixo teor de sal 

▪ 13h -   “Lanchinho” feito com ingredients 
produzidos na cidade de Echizen 

  Degustação de comida brasileira, venda de 
doces, entre outros. 

◇ Estande de experiência de trabalho para 

crianças (enfermeiro, farmacêutico, técnico de 
prótese dentária) 

◇ Estande da Saúde 

▪ Densitometria óssea, medição da idade da pele. 
▪ Degustação de leite líquido, alimentos com baixo 

teor de sal, Kaigo shoku (comida para quem 
requer cuidados especiais), etc. 

Você já foi ver o Takefu Kiku Ningyo?  
たけふ菊人形は11月4日まで！ 

 

O festival acontece até o dia 4 de novembro. 
Belas flores de crisântemo e diversos eventos estão 
sendo realizados dentro do festival. Não percam! 


