
Cartão My Number  
(Cartão de Pessoa Física) 

Para ser elegível o solicitante deve ser um residente  
estrangeiro que já esteja no Japão por mais de três meses. 
Após a entrada no Japão, registrar o endereço na prefeitura 
da  cidade  onde  pretende  morar  e  receber  o  cartão  de 
residente.  

Receberá uma notificação “通知カードTsuuchi-Kaado” 
com o número de identificação individual do My Number. 

 

Como fazer a solicitação do cartão My Number 
1. Dentro do envelope com o cartão de notificação do My 

Number, receberá junto o formulário de inscrição. 
2. Coloque o formulário de inscrição preenchido com as 

informações necessárias, uma foto (tirada dentro de 6 
meses) e coloque no envelope de devolução e envie pelo 
correio. 

 

Você receberá uma carta de notificação de emissão da 
prefeitura  posteriormente.  Após  receber  essa  carta  de 
notificação de emissão, ligue e marque o dia e a hora que 
poderá comparecer no local indicado. Leve os documentos 
necessários *para maiores detalhes consulte URL:https://
www.kojinbango-card.go.jp/pt-tsuchicard/ (em português) e 
dirija-se até o balcão de emissão do cartão My Number. 

 

  Vamos solicitar o cartão My Number  
o mais  rápido possível! 

＊ Com a nova investida de tornar o cartão My Number para 
acumular pontos , o pedido de concessão do cartão ficará 
lotado e espera-se que demore mais do que o habitual (1 
mês) para ser concedido. 
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Vamos solicitar o cartão My Number o mais rápido possível!  

Se fizer o pagamento sem dinheiro “cashless” (crédito pré-pago ou compras) 

a partir de setembro de 2020 - Ganhará 25% a mais no 「Minor point」! 
1. マイナンバーカードの申請はお早めに! 

“Maina Pointo “Pontos secundários”  
Um plano de revitalização para consumo nacional 

usando "My Number Card (Cartão de Pessoa Física)". 
Poderá ganhar 25% (que equivale à 5.000 ienes) em 
pontos  pelo  valor  máximo  de  20.000  ienes  em 
compras  com  pagamento  sem  dinheiro.  Esta 
campanha  está  planejada  para  ser  válida  entre 
setembro de 2020 até final de março de 2021.  
 

Procedimentos: 
Faça a solicitação do cartão My Number e receba a 

notificação. Instalar o aplicativo “Maina pointo”  no 
seu smartphone e definir o My key ID. 
Entrar na página “Maina point”, fazer a inscrição e  
selecionar qual o serviço de pagamento sem dinheiro  
que pretende usar.  
※ Porém, as inscrições terão início em julho de 2020. 
Durante o período mencionado acima, se você usar o 
crédito  pré-pago  ou  efetuar  uma  compra  com  o 
serviço de pagamento selecionado no momento da 
inscrição, os pontos serão concedidos pela empresa de  
pagamento.  

● Informações: Solicitação do cartão My Number 
→ Prefeitura de Echizen Madoguchi Saabisu-ka ☎   
0778-22-3001  ／Definição  do  My  key  ID  → 
Prefeitura de Echizen Divisão de Informação de 
Estatísiticas ☎ 0778-22-3001 
(somente em japonês) 

Atendimento em inglês, chinês, 
coreano,  espanhol,  português  
NAVI DIAL 



※ Dependendo do bairro, o dia e o 
horário são diferentes. Para mais 
informações entrar em contato 
com o líder (hanchō) do bairro. 
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 Seminário sobre Primeiros 
Socorros   ４．普通救命講習会 

 

Realização do Seminário sobre Primeiros 
Socorros  utilizando  o  aparelho  AED 
(Automated External Defibrillator). Aproveite 
esta  oportunidade para aprender  sobre os 
Primeiros Socorros para proteger a vida das 
pessoas. 
▸ Data: 8 de março (dom.), das 9h às 12h 
▸ Local: Naka Shōbōsho (Senpuku-cho 126) 
▸ Nº. de vagas: 30 pessoas 
＊ Favor  vir  com trajes  confortáveis  que 

possibilite a movimentação.  
＊ Serão aceitos inscrições mesmo fora da 

data acima descrita.  
● Informações: Naka Shōbōsho

(Bombeiro), Grupo de instruções para os 

primeiros socorros ☎0778-21-8899 

Coleta de Metais e Aparelhos 
Eletrônicos em Local 

Especificado (gratuito)   
３．金属類・電気製品の拠点回収  

Os produtos de metais e aparelhos 
eletrônicos contém grande quantidade de 
Metal útil, por isso realizamos a coleta em 
local especificado para utilizar com 
eficiência os recursos e estabelecer um 
sistema de coleta estável.  

 

● Data: Dia 1 de março (dom.), das 9h  às 
15h. *Fica lotado de manhã. 

● Local: Nan-etsu Seisō Kumiai Dai Ichi 
Seisō Senta (Kitago 1-3-20), 
estacionamento do lado Norte. 

● Cuidados: Não serão aceitos 
Eletrodomésticos Recicláveis (televisão, 
geladeira, ar condicionado, máquina de 
lavar roupa, secadora de roupas). 

＊ Favor retirar dos aparelhos antes de 
jogar: pilha, bateria, querosene, etc. 

● Informações: Kankyō Seisaku-ka  
      (Divisão de Planejamento Ambiental)   
      ☎ 0778-22-5342. 

Avisos da Divisão de Promoção da Saúde 
２．健康増進課からのお知らせ  

Informações: Kenkō Zōshin Ka ☎0778-24-2221  
  

As vacinas preventivas listadas devem 
ser aplicadas até o dia 31 de março 

予防接種は3月31日までに  
Após o prazo final, será cobrado taxa pela aplicação. 

Às pessoas que ainda não aplicaram a vacina prenventiva, 
favor aplicar o quanto antes! 

 

❒ MR 2ª. dose, combinado de sarampo e rubéola 

(Mashin, Fūshin Kongō)  
▪ Público alvo: Crianças nascidas entre 2 de abril de 

2013 (Heisei 25 nen) à 1 de abril de 2014 (Heisei 26 
nen).    Taxa: gratuito 

 

❒ Vacina Pneumocócica para Idosos (Haien Kyūkin)   

▪ Público alvo: Pessoas que, no ano de 2019) (Reiwa 1 
nendo) completaram 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
anos de idade. 

＊ O cupom para vacinação já foi enviado via correio. 
▪ Taxa: 4.000 ienes (1 vez por pessoa). 

 
 

Requerimento do subsídio para tratamento da 
infertilidade específico  特定不妊治療費の助成 

O requerimento deve ser feito durante o ano em que 
terminou  o  tratamento  especificado.  Será  dado 
prioridade  ao  subsídio  oferecido  pelo  governo 
provincial,  por  isso,  efetue  o  requerimento  na 
prefeitura  somente  depois  de  ter  concluído  o 
requerimento no governo provincial.  Caso tenha a 
intenção de requerer no final do mês de março, favor 
comunicar antecipadamente. 
＊ Consulte  na  Home  Page  da  prefeitura  os 

documentos  necessários  e  o  método  de 
requerimento, etc. ou peça informações. 

 

Exame odontológico gratuito 無料歯科健診 

O exame odontológico gratuito do ano fiscal de 2019 
terminará em 29 de fevereiro de 2020. Se você recebeu 
o boleto para fazer o exame dentário, mas ainda não fez, 
procure um dentista da cidade e faça o exame, por favor. 
▪ Alvo: pessoas com 41, 46, 51, 56, 61, 66 e 71 anos de 

idade (completos no ato de 1 de abril de 2020). 

“Shimin Yukidoke Clean Sakusen”    ５．市民雪どけクリーン作戦 

 Vamos Participar do Mutirão de Limpeza Após a Neve!   
 

A  Associação  dos  Moradores  (chōnaikai)  e  a 
Associação  de  promoção  Autônoma  da  Região 
(jichikai)  realizarão  o  Mutirão  de  Limpeza,  nos 
arredores  da  sua  casa,  com  a  colaboração  das 
autoridades  locais,  das  empresas  e  moradores. 
Contamos com a cooperação de todos. 
Data:  15 de março (dom.) A partir das 8h da manhã 
     (Haverá mesmo com chuva fraca). 

Informações: 
▪ Sobre o lixo → Kankyō Seisaku ka (Divisão de 

Planejamento Ambiental)  ☎0778-22-5342 
▪ Sobre o Associação de promoção Autônoma da 

Região → Shimin Kyoudou ka  ☎0778-22-3293 
▪ Sobre vala lateral para estrada →Toshi seibi ka  ☎

0778-22-3709 
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Inscreva-se no Seguro de Auxílio Mútuo  
Para Acidentes de Trânsito 

“Kōtsu Saigai Kyōsai“ ７．交通災害共済加入者募集 
 

 

❒ Período válido: A partir do dia 1 de abril de 2020 ao 
dia 31 de março de 2021. 

＊ Inscrições  feitas  durante  esse 
período, o seguro entrará em vigor 
a  partir  da  data  seguinte  do 
pagamento.  

❒ Valor da contribuição: Taxa anual 
de 500 ienes por pessoa. 

❒ Valor do benefício: de 20.000 a 1.000.000 ienes. 
❒ Público alvo: Somente para aqueles que precisarem de 

tratamento médico por mais de uma semana. 
 

● Acidentes de trânsito ocorridos dentro do Japão   que 

são cobertos:  
⇒ Acidentes  ocorridos  por  meio  de  transporte  como 

automóvel, motocicletas, bicicleta comuns (aro 16 para 
cima), ônibus, trem elétrico, navio, avião, etc.  

⇒ Acidentes  de  portadores  de  deficiência  física  em 
cadeira de rodas ocorridos em vias públicas.  

＊ Dependendo das circunstâncias do acidente, não será 
possível receber o benefício, favor nos consultar. 

❒ Prazo  de  requerimento:  Em  até  2  anos  após  o 
acidente. 

❒ Modo  de  inscrição:  Trazer  ficha  de  inscrição 
juntamente com a taxa anual durante o mês de março. 

❒ Local do requerimento:  

⇒ Chefe do bairro (kuchō) de cada bairro 

⇒ Hoken Nenkin-ka (Divisão de Seguros e Aposentadoria) 
⇒ Imadate Sōgō-Shisho, Chiiki Shinkō-ka (Divisão de 

Desenvolvimento Regional )   
⇒ Qualquer agência de banco Fukui Ginkō da província 
 

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

Término da venda do cupom vale-
produto com desconto especial 
８．プレミアム付商品券の販売を終了しました 

 

Veja abaixo o período de vendas e o período   
de   uso do cupom vale-produto com desconto 
especial. 
Se você possui um comprovante de compra e 

deseja comprar, apresse-se. 
● Período de venda: até 

28 de fevereiro (sex.) 
● Período de uso: Até 31 

de março (ter.) 
 

Informações:  
Divisão  de  Assistência  Social  (Shakai 

Fukushi ka)  ☎0778-22-1020 
 

Sobre as lojas comerciais que aceitam o 
cupom vale-produto com desconto especial, 
consulte:  “Echizen-shi  puremiamu-tsuki-

shouhinken  hakkojigyo  suishinkyougikai 

jimukyoku”, que fica dentro da Divisão de 
Promoção Comercial e Turística  ☎0778-22-
3007 

 

Calendário de aula de japonês em 
GRUPO do  mês de MARÇO 
６. 日本語グループ教室（２０２０年３月） 

● 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 

● Taxa administrativa (válida por 1 ano) – 
1000 ienes 

● Valor das aulas – 2000 ienes/mês 
 

Informações:  
Associação Internacional de Echizen,  

tel.:0778-24-3389 e-mail: info@e-i-a.jp 
Fuchu 1-11-2 Shimin PlazaTakefu  

(Al Plaza HEIWADO 3º andar)  

Centro de Atendimento ao 
Consumidor (Shouhisha Senta) 

 

９. 消費者センターは、1月から市民プラザたけふ 

（アル・プラザ武生）4階に移転しました 
 

  Em janeiro de 2020 o Centro de   Atendimento 
ao Consumidor, mudou-se para o 4º andar do 
Shimin Plaza Takefu (Al Plaza Takefu). 
 

● Horário de atendimento para consultas:  
  8h30 às 17h. 
● Telefone: 0778-22-3773 



Cursos do Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida / Shōgai Gakushū Kōza  

Informações: Shōgai Gakushū Center (Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida) ☎0778-22-3005 FAX: 0778-22-9174 
※As aulas com vagas limitadas, terão as vagas preenchidas em ordem de inscrição.    

Página 4 Fevereiro  – Março de 2020 ECHIZEN FLASH 

Nome da aula Data, local, etc Nº de Vagas, Taxa, etc. 

Curso de Curto Prazo: 
Apreciar a ópera (4 aulas) 

①4 de março (qua.)  ②11 de março(qua.) 
③18 de março (qua.) ④25 de março(qua.) 
▪  das 13h30 às 15h 
▪ Local: Shogai Gakushu Center 

▪ Nº de Vagas: 15 pessoas. 
▪ Taxa : gratuito 

YOUTH CLASS 
Morning Yoga (Yoga Matinal) 
(trazer o tapete de yoga, toalha, 
bebida) 

7 de março (sáb), das 10h às 11h30 
▪ Local: Shogai Gakushu Center 
▪ Inscrição até 28 de fevereiro (sex.) 

▪ Nº de Vagas: 30 pessoas. 
▪ Participação: gratuita 
▪ Alvo: pessoas de 18 à 49 anos 

 

Curso no Ai Paaku IMADATE 
Inscrições / Contato: Ai Paaku Imadate / Secretaria de Promoção Regional (Awatabe cho 9-1-9) ☎0778-43-7811 

Nome da aula Data, local,  Vagas, taxa, etc. 

Aula de outdoor!  
Como montar a barraca e 
fazer a fogueira 

7 de março (sàb.), das 10h às 12h 
(cancelado em caso de chuva) 
▪ Local: Ai Paaku IMADATE  ▪  Nº de Vagas: 10 pessoas (nec. insc.) 

▪ Prazo de insc.: até 28 de fevereiro 
▪ Taxa: 100 ienes 

Hamono-no-sato (vila das facas)   Ikenokami-cho 48-6-1  ☎ 0778-22-1241 

Nome do evento Data, local, vegas Taxa, etc. 

Atividade com Papel Craft 
Fazer o Cão guardião 
“Komainu” usando o papel 
WASHI de Echizen 

1 de março (dom.), das 13h30 às 15h30 
▪ Local: Hamono no Sato 
▪ Nº de Vagas: 30 pessoas   

▪ Necessário inscrever-se. 
▪ Taxa: 500 ienes  
 

Vamos cozinhar! –  
Festejar em Família!     
Vamos cozinhar utilizando as 
facas feitas em Echizen 

7 de março (dom.), das 10h30 às 13h30 
▪ Local: Hamono no Sato 
▪ Nº de Vagas: 10 pessoas, ordem de 

chegada  

▪ Necessário inscrever-se. 
▪ Taxa: 500 ienes (gratuito para 

crianças que participarem junto) 

 

１０．イベント、講座 

Concerto de música no Salão de 
Artes de Imadate “Suza o Fukou!  

スーザを吹こう！  
Parte 1> As obras de Sousa    

no conjunto de saxofones! 
  Parte 2> Hibinarase! Suza 

no March” Alunos e 
entusiastas da comunidade interpretando 
diversas Marchas de Sousa! 

 

● Data: 1 de março (dom.), 14h (Entrada à 
partir das 13h30) 

● Entrada: 500 ienes para crianças a partir 
do primário  (600 ienes no dia) 

● Local e Informações:  Imadate Geijutsu 
kan (Salão de Artes de Imadate), 
Awatabe-cho 11-1-1, tel. 0778-42-2700 

 

Venha aproveitar um dia quentinho 
 no Yurari Onsen  

com Soft Yoga e culinária regional 
湯楽里で「ソフトヨガ＆健幸美食ランチ」 

 

Aula de Soft Yoga para iniciantes, mesmo sem 
nenhuma experiência. Após os exercícios,  
desfrute da autêntica culinária saudável da 

província de Fukui. 
 

● Data: 8 de março (dom), 10h da manhã 
● Local: Shikibu Onsen Yurari 
● Participação: ¥1000 (Almoço e banho inclusos) 

＊ Favor trazer garrafa de água ou chá e utilizar roupas e 
sapatos adequados para atividade física. 

● Alvo: pessoas que moram ou trabalham na 
cidade 

● Vagas: 30 pessoas (ordem de chegada) 
● Inscrições através do QR Code ao lado até 

o dia 28 de fevereiro (sexta). 


