
 

ECHIZEN FLASH  Edição. No.172     

Janeiro – Fevereiro 2020       
      População de Echizen-shi 
 

       População total:  82112  pessoas 
        Estrangeiros:        4114  pessoas 
           (Brasileiros    2742  pessoas)  
      

 ※Dados da População:  Total em 1 de  Dezembro 

                                          Estrangeira em 1 de Janeiro 

1. Estabelecido o Setor de Consultas aos estrangeiros em 
Echizen 

2. Bolsa de Estudo (Empréstimo Educativo) ano de 2020 
3. Recrutamento de alunos para ingressar no Michimori 

Koutou Gakko no curso por correspondência 
4. [Curso de Japonês ] Aulas em Grupos (fevereiro ) 
5. Emissão do Cartão My Number nos feriados e horário 

noturno  
6. Registro de cães e vacina contra raiva (antirrábica) 
7. Sobre o Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenkō 

Hoken)  
8. Revisão de Salário Mínimo 
9. Declaração do Imposto de Renda 
10. Eventos 
11. Udatsu no  Kougeikan Exposição de  papel  Japonês 

Washi e Mokuhanga 

 
1. 多文化共生総合相談ワンストップセン

ターを開設しました 

2. 令和２年度奨学生を募集 

3. 道守高等学校通信制生徒募集    
4. 日本語グループ教室2月度生徒募集  

5. マイナンバーカードの休日・夜間交付 

6. 犬の登録と狂犬病予防注射のご案内 

7. 国民健康保険加入者の交通事故について 

8. 県の特定最低賃金が改定されました 

9. 市・県民税の申告受付が始まります 

10.イベント情報 

11.卯立の工芸館 越前和紙と木版画展 

Estabelecido o Setor de Consultas aos estrangeiros em Echizen 
1. 多文化共生総合相談ワンストップセンターを開設しました 

 

No primeiro andar do novo prédio da prefeitura, foi estabelecido um serviço de consulta centralizada 
relacionadas à vida cotidiana de cidadãos estrangeiros, em vários idiomas. 
◆ Dias da semana e hora da consulta 

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h15  ※ Exceto feriados comuns e feriados de Ano Novo 
◆ Idiomas  

○1  Consulta com tradutor/intérprete: português, chinês, vietnamita 
        Atendimento em vietnamita: segundas e quintas-feiras, das 9h às 16h45 (no caso de cair em feriado, o   

atendimento será no dia seguinte). 
       ○2 Vídeo chamada e intérprete por telefone em 13 idiomas / inglês, chinês, coreano, português, espanhol,   

vietnamita, nepali, tagalo (Filipinas), bahasa Indonésia, hindi, tailandês, francês e russo.  
○3 Para outros idiomas, há possibilidade de consulta utilizando o aparelho tradutor. 

● Consulta com Despachante 
○1 Assuntos: Contrato de trabalho para estrangeiros, seguro desemprego para estrangeiros, visto (status 
de  residência, intercâmbio, estadia em família, casamento, outros). 
○2 Consulta sobre a vida no Japão, incluindo assistência médica, assistência social, parto, criação e 
educação dos filhos. 

● Data da consulta: Toda quinta-feira das 8h30 às 17h15 (em caso 
de feriado, o atendimento será no dia seguinte) 

● Valor da consulta: gratuito 
● Contato: Setor de Consultas aos estrangeiros em Echizen  
        ☎ 0778-22-3396 
 

Abertura do novo prédio da Prefeitura de Echizen 
越前市役所本庁舎がオープン 

 

O prédio principal da prefeitura de Echizen, que foi inaugurado em 6 de janeiro de 2020, tem como objetivo 
tornar-se um centro de atividades de colaboração cidadão-administrativa como um local para conectar 
pessoas, vincular a história da cidade e promover a vivacidade e o intercâmbio. 
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Recrutamento de alunos para 
ingressar no  

Michimori Koutou Gakko no curso 
por correspondência 

3. 道守高等学校通信制生徒募集       
 

Para alunos que almejam adquirir o diploma de 
formatura do koukou (colégio) frequentando por 
volta de 3 vezes ao mês aos domingos e entregando 
relatórios. Até hoje, grande números de estudantes 
já se formaram.  
  
● Consulta individual: 9 (dom.) e 23 

(dom.,feriado) de fevereiro e 8 de março (dom.)  
＊   Ligar avisando antecipadamente por favor.  
● Período de entrega: 13 (sex.), 16 (seg.),  
      17 (ter.), 19 (qui.) e 23 (seg.) de março 
● Horário de inscrição: das 9h às 16h.  ※ Dia 23 

(seg.), das 9h ao meio-dia. 
     É possível entregar via correio. 
● Informações: Michimori Koutou Gakko  
 道守高等学校 (Fukui-shi Wakasugi-cho 35-21)  
     ☎ 0776-36-1184  

Bolsa de Estudo (Empréstimo Educativo) ano de 2020 
2. 令和２年度奨学生を募集 

 

Para estudantes excelentes que estão com dificuldade para prosseguir os estudos devido dificuldade financeira da 
família. O reembolso é sem juros. 

◆  Valor mensal do empréstimo (Shōgakukin). 

 
◆ Prazo de requerimento:  A partir do dia 2 (seg.) ao dia 23 (seg.) de março.  
  

[Sistema de Isenção e Reembolso da Bolsa de Estudos] 
Com o objetivo de promover a moradia fixa e retorno da geração mais jovem e revitalização regional, será implantado 
o sistema de isenção e reembolso (1/2 do valor do empréstimo educativo). Válido para aqueles que receberam o 
empréstimo educativo nesta cidade e após graduar-se, continuar a viver com o endereço residencial registrado nesta 
cidade.  ※ Mais informações, favor entrar em contato, ou verificar no homepage da Prefeitura. 
● Informações: Divisão de promoção da Educação (Kyōiku Shinkō Ka),  ☎ 0778-22-7452. 

▪ Estudantes do Ensino Médio/ Kōko (público)  9.000 ienes 

▪ Estudantes do Ensino Médio/ Kōko (particular) 12.000 ienes 

▪ Estudantes do Ensino Médio Profissionalizante/ Kōsen (1º. ao 3º.ano)  9.000 ienes 

▪ Estudantes do Ensino Médio Profissionalizante/ Kōsen (4º. ao 5º.ano) 20.000 ienes 

▪ Estudantes do Ensino Superior de curta duração/ Tandai 20.000 ienes 

▪ Estudantes do Ensino Superior/ Daigaku (que moram com a família) 20.000 ienes 

▪ Estudantes do Ensino Superior/ Daigaku (que não moram com a família) 30.000 ienes 

[Curso de Japonês] Aulas em Grupos 
(fevereiro/2020) 

4. 日本語グループ教室 2020年2月度生徒募集 
 

  As aulas terão início no dia 12 de fevereiro(quarta-feira) 
Horário das 9h30 às 10h45. 
● São dois grupos: 
  Grupo 1: Pessoas que vão aprender pela primeira vez a 

língua japonesa ou querem aprender hiragana e 
katakana. 

  Grupo 2: Pessoas que entendem um pouco de japonês,  
sabem ler hiragana e katakana. 

● Calendário do mês de fevereiro: serão 11 aulas           
Vagas: 6 pessoas por grupo. 

        ※São 12 aulas por mês, em fevereiro, como o dia 11 
será o Dia da fundação Nacional, terá somente 11 
aulas.            

      ※As inscrições serão encerradas assim que as vagas 
forem preenchidas. 

        ※Caso haja vaga, poderá iniciar o curso a qualquer 
momento.  

        ※ATENÇÃO  
1– Será necessário fazer reserva antecipada. 
2– Não há aula experimental, mas poderá assistir uma 
das aulas. 
3– Serão 6 vagas para cada grupo. 

● Taxa administrativa:  (válida por 1 ano) - 1000 ienes. 
● Valor das aulas:  2000 ienes por mês. 
   ※Caso não possa comparecer à todas as aulas, será 

dado um desconto no valor a ser pago. 
 

● Informações: Associação Internacianal de  
   Echizen-shi (EIA) ☎ 0778-24-3389 
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Emissão do Cartão My Number nos feriados e horário noturno  

     5．マイナンバーカードの休日・夜間交付 

Será possível solicitar e retirar o Cartão do My Number, nos feriados e horário noturno, como segue abaixo: 
 

● Data:  Todas as quartas-feiras, das 17h30 às 19h   Segundo domingo de cada mês, das 8h30 às 16h30 
● Local:  Guichê do Shimin-ka (Divisão do Cidadão) 
＊ Ao fazer uso, favor fazer a reserva por telefone, com 3 dias de antecedencia

 
Informações:  Prefeitura de Echizen - Divisão do Cidadão ☎ 0778-22-3001 

Com o Cartão My Number, é possível fazer a aplicação eletrônica (Declaração de Imposto de Renda) e 
outros. Poderá também emitir certificados. 

Registro de cães e vacina contra raiva (antirrábica) 
 6. 犬の登録と狂犬病予防注射のご案内 

 

     Ultimamente, vem aumentando o número de consultas sobre cães perdidos, por parte dos proprietários de 
animais de estimação. O proprietário de animais de estimação tem o dever de fazer o registro. 
O proprietário de animais de estimação poderá também ser punido por violação da lei de prevenção à raiva, 
devendo pagar uma multa caso não cumpra as seguintes obrigações:   

◆ 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 (chūsha zumihyō) 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 (inu no shibō 
todoke) e devolver a medalhinha (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 Jichitai (Divisão 
Administrativa Autônoma). 

● Informações: Prefeitura de Echizen - Divisão do Cidadão ☎ 0778-22-3001 

 Revisão de Salário Mínimo 
 8. 県の特定最低賃金が改定されました 

 

Aplica-se aos trabalhadores e seus empregadores que trabalham em determinadas indústrias a partir de 24 de 
dezembro 2019. 

  
●  Informações: Escritório de Padrões Laborais Departamento Salarial de Fukui  ☎ 0776-22-2691 

Tipos de Indústrias Valor por hora 

Indústria têxtil, fibra química, tecelagem, indústria de tingimento 830 ienes 

Máquinas têxteis, Máquinas de processamento de fabricação de metal 874 ienes 

Fabricação de equipamento e maquinaria elétrica. 857 ienes 
Para trabalhadores menores de 18 anos e acima de 65 anos de idade, será pago o 
valor mais baixo do salário mínimo. 829 ienes 

Sobre o Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenkō Hoken)  
em Caso de Acidentes de Trânsito 

    7. 国民健康保険加入者の交通事故について 
 

      É necessário realizar a notificação quando acionar o Seguro Nacional de Saúde para tratamentos 
de doenças e lesões causadas por acidentes de trânsito. Mais detalhes, favor entrar em 
contato conosco.  

● Informações: Divisão de Seguros e Aposentadoria (Hoken Nenkin Ka), ☎ 0778-22-3002 
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      “ Kakutei shinkoku ”  9．市・県民税の申告受付が始まります  
            Não deixe para a última hora!   Dúvidas?  

  Consulte-nos no Setor de Impostos da prefeitura! 
 

Prazo para a declaração: 17 de FEV (segunda) até 16 de MAR (segunda 
 

※ Veja os detalhes na folha em anexo. 

Udatsu no Kougeikan Exposição de papel Japonês Washi e Mokuhanga 
11．卯立の工芸館 越前和紙と木版画展 

 
   A essência do papel Japonês Washi 
 – por trás do papel de alta qualidade de Echizen 
 

  No universo do mokuhanga, arte de xilogravura japonesa,  
o Echizen Hōsho é visto como um papel de altíssima qualidade.  
É uma exposição em que poderá comparar o papel de cada  
estúdio de Echizen Washi.  
Estarão em exibição trabalhos selecionados de xilogravura que 
fazem uso das impressões e qualidades  como textura, 
desenvolvimento da cor. 
▪ Quando: até 2 de março (seg.), das 9h30 às 17h 
       (entrada no recinto até às 16h30) ※fechado às terças 
▪ Entrada: adultos – 200 ienes; grupos acima de 15 pessoas  
   – 150 ienes; gratuito para estudantes até ensino médio e 
  desconto para portadores da carteira de deficiente. 
＊ A mesma taxa permite também entrada no Museu Cultural 
      do Papel (Washi no Bunka Hakubutsukan) 

 

● Informações:  MuseuUdatsu-no-Kougei kan ☎ 0778-43-7800 

WORKSHOP—Oficina de 
xilogravura (Atividades para  

fazer Mokuhanga) 
Mokuhanga será feito no papel Washi. 
Impressões sem cinzel também estarão 
disponíveis. Não há necessidade de trazer 
ferramentas. 
▪ Quando: 25 de janeiro (sáb.)  13h às 16h 
▪ Local: Udatsu no Kougeikan 
▪ Capacidade: 15 pessoas (Necessário 

inscrição) 
▪ Taxa de participação: adultos: 2,000 ienes; 

crianças (até o colegial) 500 ienes 
Taxa de entrada é paga separada. 

Evento da Cidade de Sabae – SABAE Snow Festa 2020 
鯖江市イベント情報・第17回SABAE スノーフェスタ2020 

 

Adultos e crianças de todas as idades, venham aproveitar o inverno se divertindo com 
brincadeiras na neve!  
● Data: 25 de janeiro (sáb.), às 14h 
● Local: gramado do parque Nishiyama 
● Programação: Concurso de iglu (casinha de neve; kamakura), atrações de brincadeiras na 

neve, iluminação com garrafas pet, sorteio, entre outros. 
● Levar: balde, pá, trenó, lanterna de bolso, troca de roupa 
● Taxa: gratuito 

● Contato: Comitê Organizador da Snow Festa (Snow Festa Jikko Iinkai) ☎ 0778-51-3010 

História de Inverno de Shirayama e Concurso de Bonecos de Neve 
しらやま冬ものがたり＆雪だるまコンテスト 

 

Venha se divertir com os eventos de inverno e fazer bonecos de neve e Mochi tsuki (preparar 
bolinho arroz glutinoso). 
● Quando: 2 de fevereiro (dom.), das 10h às 13h 
● Local: Midori to Shizen no Mura Taiyo no Hiroba 

＊ Dependendo do tempo, poderá haver mudanças na programação. 
● Informações: Associação de Promoção de Shirayama (dentro do Shirayama Kouminkan)   ☎ 0778-28-1045 

 10．イベント情報 


