
Venham Brincar na Pré-escola (Yōchien) 
 

No total de 9 pré-escolas públicas e particulares 
estarão abertas ao público. É possível conhecer o 
conteúdo e as diretrizes de cada entidade, poderá 
também fazer consultas sobre assuntos relacionados à 
educação infantil.  

Não  há  necessidade  de  fazer  a  reserva 
antecipadamente. 

 

Data:  6 de junho (qua), das 9:30 às 11:30h. 
 

＊ A pré-escola aberta é realizada em outras datas 
também. Mais detalhes,  favor consultar a pré-
escola pretendida. 

Informações: Kyōiku Shinkō-ka 

 (Divisão de Promoção da Educação),  
tel: 0778-22-7452 
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       População de Echizen-shi 
       População total:  82754 pessoas 
        Estrangeiros:        4225 pessoas 
            (Brasileiros  2956 pessoas)  
      

   ※Dados da População:  Total em 1 de abril,  

                                           Estrangeira em 1 de maio. 

1. Venham brincar na Creche/Pré-escola 
2. Emissão do Cartão My Number nos feriados e 

horário noturno 
3. Coleta de Metais e Aparelhos Eletrônicos em Local 

Especificado (gratuito)   
4. Informações de Saúde 
5. Aconselhamento Especial de Direitos Humanos 
6. Curso de salva-vidas 
7. Entrevista de emprego conjunta de Fukui  
8. Vamos fazer churrasco no Takefu Central Park e 

área verde do rio Hino! 
9. Eventos 

1. 幼稚園、認定こども園・保育園に遊びにおいで 

2. マイナンバーカードの休日・夜間交付 

3. 金属類・電気製品の無料拠点回収  

4. 今月の健康情報 

5. 特設人権相談所を開設します 

6. 水上救助の講習会を開催します 

7. 福井合同就職面接会 

8. 日野川河川緑地・武生中央公園でバーベキューを

楽しもう 

9. イベント情報（越前市、鯖江市） 

   Venham Brincar na Creche  
         (Hoikuen/Nintei Kodomo-en) 

 

No  total  de  24  Creches  e  Nintei  Kodomo-en 
públicas e particulares estarão abertas ao público. É 
possível conhecer o conteúdo e as diretrizes de cada 
creche, poderá também fazer consultas sobre assuntos 
relacionados à educação infantil.  

Não  há  necessidade  de  fazer  a  reserva 
antecipadamente. 

 

Data: 8 de junho (sex), das 9:00 às 12:00h. 
 

Informações: Kodomo Fukushi-ka  

(Setor do Bem-estar da Criança),  
tel: 0778-22-3006   

1.  幼稚園、認定こども園・保育園に遊びにおいで 

 
2.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 
 

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

Data: Todas as quartas-feiras, das 17:30 
às 19:00h.  Segundo domingo de cada 
mês, das 8:30h às 16:30h. 
 

Local e Informações: Guichê do 
Shimin-ka (Divisão do Cidadão) 
 

※Ao fazer uso, favor fazer a reserva por 
telefone, com 3 dias de antecedência. 

3.  金属類・電気製品の拠点回収  
Coleta de Metais e Aparelhos Eletrônicos em 

Local Especificado (gratuito)   
 

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: 2 de junho (dom.), das 9hs às 15hs. *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)  tel:0778-22-5342. 



 

                                                              4. 今月の健康情報 

   
 

~ 31 de Maio  Dia Mundial Contra o Tabagismo ~  ~5月31日は世界禁煙デー~ 

Para as pessoas que estão pensando em parar de fumar  
será concedido subsídio para despesas ambulatoriais 

 

◆ Público alvo : pessoas que terminaram o tratamento ambulatorial contra o fumo e que 
estão cobertas pelo seguro de saúde  

・ Após o término do tratamento e também na época do requerimento, é residente na cidade  
・ Possui seguro de saúde que é aplicado em instituições médicas e o processo de tratamento terminou 

dentro do período 
・ Não recebe outros tipos de subsídio, auxílio (família monoparentais, despesas médicas altas para 

deficientes) 

< Valor do subsídio> 
・ Metade do valor das despesas do tratamento ambulatorial com seguro (no valor máximo de 10.000 ienes) 
   ※  1 vez apenas por pessoa. 
   ※  Válido apenas para gastos à partir da primeira consulta dentro do prazo de 12 semanas. 
< Modo de requerir >  
・ Requerir até o final do mês seguinte do término do tratamento, entregando juntamente comprovantes de 

recibo dos gastos no tratamento, declaração médica na seção e requerimento na Seção Kenko Zoshin-ka. 
< Documentos necessários para o requerimento >  
・Formulário para Requerimento do Subsídio para despesas ambulatoriais (é possível fazer o 

down load do formulário através da Home Page) 
・recibo emitido pelo hospital, cópia da declaração médica 
・cópia da caderneta bancária (ou cartão) para depósito do subsídio 
 

Subsídio de uma parte dos tratamentos específicos de infertilidade   
特定不妊治療費の一部を助成 

◆ Público alvo: No primeiro dia de tratamento, a esposa  deve ter menos de 42 anos, e o 
casal tem que estar residindo nesta cidade por mais de um ano. 

        ※Também oferecemos tratamento de infertilidade   para homens. 
◆ Valor do subsídio (anual) : Limite máximo de 600.000 ienes. 
◆ Solicitação: até 3 vezes ao ano. Caso a esposa solicitante tiver menos de 39 anos de 

idade, no ato da primeira solicitação, poderá solicitar até 6 vezes. 
 

※ Para maiores informações, favor entrar em contato:  
Kenkō Zōshin-ka  (Divisão de Promoção da Saúde) 

                                                                                                                                                                    家族で行こう！ えちぜん歯とお口の健康フェスタ 

Vamos lá com a Família!  “Festa da Saúde Bucal em Echizen 2019” 

     Não gostaria de pensar sobre a importância dos dentes e a  saúde do corpo? 
 

◇ Data: Dia 9 de junho (dom.), das 9:00 às 11:30 h. 
◇ Local: Heart Full Takefu (4º andar do All Plaza Takefu). 
◇ Taxa: Gratuita. 
◇ Brinde de participação: Escova de dente (quantidade limitada). 
◇ Detalhes do evento: 

・Aplicação de flúor (crianças com idade abaixo do Shōgakkō). 
・Orientação de escovação. 
・Consultas e exame odontológico para adultos. 
・Consulta odontológica para crianças. 
・Orientação de “oyatsu” (lanches entre as refeições) que são boas para os dentes 
・Check-up da saúde 
※ Brinde de participação: escova de dente (há limites dos brindes) 
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Informações: Kenkō Zōshin-ka  (Divisão de Promoção da Saúde), 
Tel. 0778-24-2221 

Um evento que poderá 
aprender mais sobre os 

dentes junto com a família. 

 



8.  日野川河川緑地・武生中央公園でバーベキューを楽しもう   

Vamos fazer churrasco no Takefu Central Park e área verde do rio Hino! 
Contato e Reservas: Echizen Parks ☎080-2957-8145 

 

 

Área verde do rio Hino (Indicada na área 6 do mapa a seguir) 
[Caso traga utensílios e alimentos próprios] 
● Utilização gratuita (sem reserva)    ●Horário: das 10:00 h até o pôr do sol 
※É possível também reservar o local com antecedência mediante taxa 
(somente aos sábados, domingos e feriados, de Maio a Setembro). Para maiores detalhes favor entrar em 
contato 
[Caso deseje alugar utensílios e encomendar alimentos] (necessário reserva) 
●  ¥2800 por pessoa, ¥1200 para crianças de 4 anos até último ano do shōgaku. 
●  Horário: Sábados, domingos e feriados, de Maio a Setembro, das 11:00 às 18:00h. ※ A princípio o uso é 
destinado a grupos de no mínimo 4 pessoas, 2 horas de utilização. 
● Pontos importantes: após o uso favor limpar e organizar o local; não utilizar fogo ou lavar utensílios fora da 
área determinada; não praticar atividades que gerem incômodo às pessoas ao redor. 
※Para maiores detalhes, favor entrar em contato com antecedência. 
 

Takefu Central Park ～Churrasco de mãos abanando～ 
● Área de churrasco (indicada do mapa ao lado)   
Horário: Sábados, domingos e feriados, de Maio a Setembro, das 11:00 às 19:00 h. 
※A princípio o uso é destinado a grupos de no mínimo 4 pessoas, 2 horas de utilização. 
● ¥2500 por pessoa, ¥980 para crianças de 4 anos até último ano do shōgaku. 
※É necessário reservar com antecedência para que possam ser preparados os alimentos e  utensílios. 
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5. 特設人権相談所を開設します 
Dia 1º de Junho é o Dia do Comitê de Direitos Humanos 

Aconselhamento Especial de  
Direitos Humanos 

 

Você não está tendo problemas com assuntos 
familiares e pessoais que envolvem questões de 
direitos humanos das mulheres, crianças e idosos 
ou problemas com o vizinho? O Comitê de Direitos 
Humanos  vai  pensar  junto,  na  maneira  de 
solucionar os problemas. 

 

◇ Data: 7 de junho (sex.), das  9:00  às 16:00 h. 
◇ Local: Heart Full Takefu - Al Plaza Takefu 4º 

andar), Soudan-shitsu 5 (sala de consulta nº 5 ). 
＊ A consulta é gratuita e as informações serão 

mantidas em sigilo total. 
 

Informações: Diversity Suishinshitsu  
 (Gabinete de Promoção de Diversidades )  

tel: 0778-22-3293 

6.  水上救助の講習会を開催します 

Curso de salva-vidas 
 

Com o objetivo  de evitar  acidentes  aquáticos  e 
proteger a vida, o curso oferecerá desde noções 
básicas de natação a técnicas de resgate e primeiros 
socorros. Ao concluir o curso o aluno receberá um 
certificado emitido pela Japanese Red Cross Society 
(Cruz Vermelha). 
 

◇ Data: 1, 8 e 9 de Junho (sáb, sáb e dom),  
                9h ~ 17h (total de 3 vezez) 
◇ Local: Iehisa Sports Koen Onsui Pool /  
                 Centro Comunitário Ryūsō (ao lado) 
◇ Prazo de Inscrições: até 29 de Maio (qua) 
◇ Valor: 2200 ienes (valor do material didático) 

 

Contato: Shakai Fukushi-ka  
(Secretaria de bem-estar social) 

     tel: 0778-22-3004 

7.   応援します！あなたの未来」福井合同就職面接会 

[Torcer! O seu futuro]  Entrevista de emprego conjunta de Fukui  
Será realizado a [Entrevista de emprego conjunta] para aqueles que estão com planejamento 
de se formar na Faculdade, etc., neste ano fiscal e para aqueles que já se formaram nos 
últimos 3 anos. Será reunido 180 empresas da Província de Fukui.     

A participação é gratuita e não é necessário inscrição antecipada.  
 

Data: 8 de Junho (sáb) das 11:00 às 15:00h.   Local: Ken Sangyokaikan, salão Industrial de Fukui, prédio 1 e 2 
Informações : Hello Work Takefu, tel: 0778-22-4078  
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9. イベント情報 

Tango Matsuri  端午まつり 
～ Experiência Divertida de Saborear  

a Comida da Época (Doces Japoneses) ～ 

Usando como local, a escola fechada, realizaremos 
show acústico ao vivo e experimentar  merenda 
escolar, passeio para ver vagalumes, artesanatos, 
entre outros. (Algumas atividades serão cobradas 
uma taxa). 
◇ Data: Meados de junho, sábado e domingo, das 

13h00 às 20h00. 
＊ Show ao vivo, a partir das 18h00. 

◇ Local: Antiga escola Shiroyama Shogakko 
An’yōji Bunkō. 

Informações: Mizuno SatoShirayama (dentro do 
Taiyo no Hiroba) 水の里しらやま（太陽広場内）,  

tel: 0778-28-1119. 

No final do calendario lunar, faz-se deliciosos 
bolinhos de arroz (moti) e chimaki (bolinho de 
arroz enrolado na folha de bambu). 
＊ Para os 3 cursos de culinária, será necessário 

fazer a reserva antecipadamente. 
・KASHIWA MOCHI 

◇ Data: 9 de junho (sáb),  
                das 13h00 às 15h00 
◇ Nº de vagas: 10 grupos 
◇ Taxa de participação: 1.500 ienes 

・CHIMAKI 

◇ Data: 10 de junho (dom), 
         das 10h00 às 13h00 
◇ Nº de vagas: 15 grupos 
◇ Taxa de participação: 1.500 ienes  

・YOMOGI MOCHI 
◇ Data: 10 de junho (dom),  

         das 10h00 às 13h00 
◇ Nº de vagas: 10 grupos. 
◇ Taxa de participação: 2.500 ienes 

Venda de Houba-meshi (arroz com farinha de soja 
enrolado na folha de magnolia obovata) 
O que trazer: Lenço de cabeça, avental e tesoura.  
 

Informações e inscrições: Moyai no Sato, Nōraku

-en (Yokozumi-cho 17-29), tel: 0778-42-3838  

Hotaru Cafe 2019   ほたるカフェ 
 (Café Vagalume 2019) 

Suisougaku LIVE! (Apresentação ao vivo da banda) 
Apresentação ao vivo das bandas das escolas do shoogakko e 
chuugakko da região de Tan-nan, com animação de um artista 
famoso, nascido na região.   Entrada: gratuita 
 

◆ Data: 1º de junho (sáb) a partir das 13:00h 
◆ Local: Sabae-shi Sougo Taiikukan (Ginásio esportivo de 

Sabae)   
 

Suisougaku Special Concert (Concerto especial da banda) 
Será possível apreciar o som da banda da escola Yodogawa 
koutougakko de Osaka. 
 

◆ Data: 9 de junho (dom) a partir das 14:00 h 
◆ Local: Bunka Centa da cidade de Sabae 
◆ Entrada: 2000 ienes (ingresso antecipado), sendo 2300 

ienes no dia  
＊ Favor inscrever-se em cada play guide ou no Takefu 

Rakuichi. 

Megane Fes 2019  
(Exposição de Óculos) 

◆ Data: 8 (sáb) e 9 (dom) de junho 
◆ Local: Museu do óculos, em frente ao 

estacionamento do Bunka Centa da 
cidade de Sabae 

 

Praça de alimentação e palcos ao ar livre 
◆ Data: ambos os dias, a partir das 10hs 
◆ Local: campo de gramado do Ginásio 

esportivo da cidade de Sabae 

Eventos da cidade de Sabae   鯖江市イベント情報 
A cidade de Sabae terá 2 dias animados com banda e exposição de óculos 

 

Informações: Megane no machi Sabae (Sabae, cidade do óculos)  
Jikkou-iinkai (Comitê de ação de graças),  tel: 0778-53-2263 

Montar barracas em caminhão tipo Kei truck. 
Não gostaria de vender produtos regionais, verduras 
frescas, frutas, produtos industrializados, etc.?  
 

◇ Local : Parque Takefu Chuou Kouen  
    ※ Planejamento de realização 1 vez por mês. 

 

Informações: Hagu Mogu, tel. 080-1960-8244 

「はぐもぐ軽トラ市」の出展者を募集します 

Recrutamento  
「Hagu Mogu Kei Tora Ichi feira」 


