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Junho – Julho  de 2019 
           
  População de Echizen-shi  
       População total:  82614 pessoas 
        Estrangeiros:        4125 pessoas 
            (Brasileiros   2857 pessoas)  
      

   ※Dados da População:  Total em 1 de Maio,  
                                        Estrangeira em 1 de Junho. 
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1. 地域ミーティング参加者募集 

Participe do encontro comunitário  
dos cidadãos e strangeiros 

 

Venham todos participar!  
Estaremos ouvindo suas dúvidas e opiniões! 

● Data: 10 de julho (qua.)  18h00 às 19h30 
● Local: Minami Kōminkan (Takefuyanagui-cho 12-27) 
● Pauta: Iniciativas da cidade com relação aos estrangeiros 
                    Perguntas e troca de idéias 

 Informações: Divisão de colaboração do cidadão 
                       (Shiminkyōdo-ka) Tel: 0778-22-3293 

 
2. 市営墓地の使用者募集 

Inscrições abertas para usuários  
do cemitério municipal 

 

● Público alvo: Pessoas residentes na cidade de 
Echizen e que pretendem construir uma 
sepultura dentro de 3 anos (A inscrição é limitada a 1 pessoa 
por família) 

＊ Caso haja muitas inscrições, haverá sorteio. 
＊ Quem já recebeu a autorização para o uso dos lotes, ou 

famílias, que moram juntos, não será possível fazer a 
inscrição. 

● Local de inscrição: Divisão do Cidadão (Shimin-ka) balcão 
3 ou Divisão de Bem-estar do cidadão (Shimin Fukushi-ka) 
da Subprefeitura Geral de Imadate. (exceto sábado, domingo 
e feriados) 

● O que trazer: Carimbo, documento de identificação 
(carteira de motorista, outros) 

● Prazo de inscrição: 19 de julho (sex.) até às 17h00. 
● Dia do sorteio: 26 de julho (sex). Previsto para 19h00. 
＊ Em caso de sorteio, será informado no momento da inscrição.  

    Inscrições e informações: Divisão do Cidadão  
(Shimin- ka)  Tel. 0778-22-3001 

3 . 有害ごみの出し方 

Modo de jogar lixo tóxico 
Sobre a maneira de jogar aparelhos eletrônicos 

em que não seja possível retirar as pilhas/

baterias recarregáveis. 
 

 No caso de jogar aparelhos em que não seja 
possível  retirar  as  pilhas/baterias  recarregáveis 
como  bateria  portátil,  cigarros  elétricos,  etc. 
Descartar como <lixo tóxico>.  Caso seja jogado, 
por engano como lixo não queimável há o risco de 
soltar  fogo  ou  fumaça,  portanto  respeite  o 
regulamento para descarte de lixo. 
 

Informações: Divisão de planejamento do meio
-ambiente  (Kankyōseisaku-ka)  Tel:  0778-22-
5342  ou  Cooperativa  de  limpeza  (Nan-Etsu 

Seisō Kumiai) Tel: 0778-22-2636 
 
 

4. 納税証明書のコンビニ交付サービスについて 

Sobre o serviço de retirar o 
Certificado de Pagamento de 

Impostos nas lojas de conveniência 
 

  A partir 1º de agosto poderá retirar nas lojas de 
conveniência,  o  Certificado  de  Pagamento  de 
Impostos do novo ano fiscal HEISEI 31. A fim de 
realizar este procedimento de mudança de ano, o 
serviço de emissão do Certificado de Pagamento 
de Impostos estará suspenso. 
● Data que o serviço estará suspenso: 31 de 

julho (qua.) 
＊ Certificado que não poderá retirar: 

Certificado de Pagamento de Impostos 
 

         Informações: Setor de Impostos 
 (Shunou-ka) Tel: 0778-22-3015 
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Vamos nos prevenir para ocorrência de desastres 
naturais relacionadas a água 5.もしもの水害に備えよう 

 

Entre junho e julho do ano passado, choveu torrencialmente de maneira anormal 
principalmente na região oeste do Japão. Em decorrência, houveram muitos danos 
graves. Apresentamos a seguir como fazer os preparativos preventivos e as atitudes 
recomendadas no caso de emergência devido a chuvas torrenciais e tufões para reduzir 
os danos ao mínimo possível.  

■ Verificação da localização do 
refúgio・Rotas até o refúgio   

 

Procurar verificar com antecedência os locais de 
refúgio, também combinar com a família um local 
para se reunir caso se desencontrem. O município 
tem o “Hazard Map” (Mapa dos locais de refúgio e 
outras informações). Vamos conferir com a família 
e pessoas da região. Deixar combinadas várias 

formas de comunicação 
porque  no  caso  de 
catástrofes  é  provável 
que haja interrupção de 
algumas. 
 

 
 

■ Preparar as coisas necessárias  
para refúgio de emergência e  

das coisas que devem ser estocadas 
 

As coisa para levar devem ser colocadas em 
uma mochila. Os preparativos devem ser feitos 
para uma semana.   

 

☑Lista de checagem   
 Coisas para levar (exemplo):                     

☐ Água, mantimentos                                
☐ Lanterna elétrica                                  
☐ Caixa de primeiros 

socorros, remédios essenciais 
☐ Roupas, luvas de pano 
☐  Outras coisas que achar necessário(livros, 

carregador de bateria de celular, etc.) 
 

Coisas para estocar (exemplo): 

☐ Mantimentos próprios para emergência 
☐ Sanitário portátil 

■ Quando for se refugiar  
  

1. Vestir  roupa que seja fácil  de se 
movimentar  e  reduzir  ao  mínimo 
possível a bagagem. 
2. Utilize  calçado  adequado  como 
tênis.（Evite  utilizar  botas  porque se 
entrar  água  não  conseguirá  se 
movimentar.） 

3. Procure se refugiar com rapidez quando for necessário, 
evitando sair de noite porque é perigoso. 

4. Evite refugiar-se de carro pois mesmo o nível de água não 
sendo muito alto, pode entrar água no motor.  

5. Quando for arriscado ir ao local determinado ou de noite, 
difícil de enxergar, refugie-se em um prédio, do segundo 
andar para cima, que não tenha risco de desabar. 

6. Uma opção possível é de se refugiar em outros lugares 
seguros como a residência de conhecidos.  

 
 

■ Cuidado também 
com os deslizamentos 

de terra 
 

Os deslizes de terra são muito 
difíceis de prever. Os moradores 
das regiões próximas às 
montanhas procurem se refugiar com rapidez quando 
necessário. 

 

Exemplos de sinais de perigo: 
 

● Fluxo de detritos  causando  ruídos  anormais  vindos  das 
montanhas e rios, águas dos rios sujas repentinamente. 

● Deslizamento  de  solo  originando  rachaduras  no  solo  e 
sujeira na água dos poços. 

● Deslizamentos das montanhas surgindo rachaduras nas faces 
laterais e queda de pequenas pedras. 

※ Não se aproxime para conferir porque é perigoso. 

■ Quando aumentar o risco de ocorrência de catástrofes 
 

É muito importante a coleta de informações para poder agir corretamente no caso da 
ocorrência de catástrofes. No caso de aumento do risco , o município comunica através de 
sirenes e outros meios. Quando escutar a sirene, informe-se sobre alertas de refúgio pela 
televisão, HP do município e tome as medidas necessárias para se proteger como refugiar-se 
nos locais determinados. 

Através do Tannan CATV Life Line Mail é possível receber da prefeitura informações 
atualizadas nos casos de emergência, além de informações sobre interrupção de coleta de lixo devido a chuvas 
torrenciais, tufões, etc. 
A inscrição gratuita pode ser feita pela HP : http://message.t-catv.co.jp/ 
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Grau do Alerta Informação Divulgada Procedimento dos moradores Emissor 

Grau 5  
“Keikaileberu-go” 

Ocorrência de Catástrofe 
Manter sua segurança da melhor maneira 
possível. 

Município 
Grau 4 
“Keikaileberu-yon” 

Pedido para se refugiar 
Ordem para se refugiar (com urgência) 

Todos os moradores devem se refugiar 

Grau 3 
“Keikaileberu-san” 

Fazer  preparativos para se refugiar・

Iniciar refugiamento dos idosos 

Os idosos devem se refugiar.  Os outros 
moradores devem se preparar para se 
refugiar. 

Grau 2 
“Keikaileberu-ni” 

Emissão de alerta (no caso de chuvas 
torrenciais, etc.) 

Verificar os procedimentos para se refugiar. 
Centro de 

Meteorologia Grau 1 
“Keikaileberu-ichi” 

Possibilidade de emissão de alerta(no 

caso de chuvas torrenciais,etc.) 

Procurar ficar atento para tomar 
os procedimentos de refugio. 

■ Verifique o grau de alerta e haja rapidamente  警戒レベルを確認して迅速な行動を 
 

O município, a partir de junho deste ano, início da época em que o risco do nível de água do rios subir aumenta, passa 
a utilizar a escala de alerta dividida em 5 graus. Dependendo da situação poderão ser emitidas ordens de refúgio sem 
seguir as etapas.  ＊Dependendo da situação poderão ser emitidas ordens de refúgio sem seguir as etapas.   

6. 今月の健康情報 

Informações de Saúde     
  

Informações: Divisão de Promoção da Saúde 
 (Kenkō Zōshin-ka) Tel: 0778-24-2221 

 
Exame odontológico gratuíto 

無料歯科健診のお知らせ 
 

◆ Público alvo da Era Reiwa ano 1. 
Será enviado o cupom de exames (jushin ken) para 

as pessoas com idade de 41, 46, 51, 56, 61, 66, e 71 
anos (completos até a data de 1º de abril de 2020).  

Faça o exame em alguma clínica odontológica 
dentro da cidade de Echizen. 
 

Exame gratuito de verificação da 
existência de anticorpos e vacina contra 

rubéola   無料の風しん抗体検査・予防接種 
 

Devido ao aumento em todo país dos casos de 
rubéola, a pessoas do sexo masculino nascidas entre 2 
de abril do ano Showa 37 e primeiro de abril do ano 
Showa 54, entre as quais o percentual de pessoas que 
possuem anticorpos é especialmente baixo, durante 3 
anos  poderão  fazer  exame  para  verificação  da 
existência  de  anticorpos  e  receber  a  vacina 
gratuitamente. Neste ano fiscal, serão enviados em 
junho os cupons para as pessoas do sexo masculino, 
nascidas entre 2 de abril do ano Showa 47 e primeiro 
de abril do ano Showa 54. Ao receber o cupom, fazer 
inicialmente o exame de verificação da existência ou 
não de anticorpos. 
＊ As pessoas do sexo masculino nascidas entre 2 

de abril do ano Showa 37 e primeiro de abril do 
ano Showa 47 que quiserem receber o cupom 
favor entrar em contato. 

7. 児童手当の現況届はお早めに 

Entrega da Notificação da Situação 
Atual do Auxílio Infantil (Jidō Teate) 

 

Para o público alvo será enviado uma notificação 
pelo correio em meados do mês de junho. Favor 
verificar o conteúdo do envelope e enviar os 
documentos necessários até o prazo determinado. 
◆ Atenção! Se esquecer de fazer a notificação, 

não poderá receber o auxílio a partir do mês 
de junho. 

A partir deste ano será possível fazer também a 
solicitação eletrônica. 
● Período de entrega dos documentos: Até o dia 28 

de junho (sex.) 
 

Informações: Divisão do Bem-estar da Criança 
(Kodomo Fukushi-ka)  Tel: 0778-22-3006          

8. スイミング無料体験会 

Experiência gratuita de  
aula de natação 

 

Serão realizados sessões de aulas gratuitas para 
crianças que entram na piscina pela primeira vez ou 
que não gostam muito de nadar. 
● Quando: De quarta, sexta, sábado e domingo no 

período de 3 de julho a 11 de agosto. 
● Local: Iehisa Sports Park – Piscina aquecida 
● Público alvo: Crianças a partir de 3 anos até a 6ª 

série do shōgakkō 
＊ A experiência poderá ser feita apenas 1 vez. 
＊ Horário para crianças de 3 anos: das 15h00 às 

16h15 na quarta e sexta-feira  
● Vagas: 2 crianças por aula 
● Inscrições: Por telefone, e confirmar o horário 

das aulas. 
 

Informações: Iehisa sports Kōen Onsui Pūru 

(piscina aquecida).  Tel: 0778-23-7986 
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Grande Loteria de Verão (Summer Jumbo Takarakuji)  11. 県内の市町でサマージャンボの購入を 
     

Vamos comprar a Grande Loteria de Verão (Summer Jumbo Takarakuji) nos estabelecimentos 
dentro da cidade de Echizen. O lucro da grande loteria de verão é aplicado para construir uma 
cidade mais alegre e melhor para morar. Por esses motivos, gostaríamos que comprassem os 
bilhetes da loteria nos postos de venda da nossa Província. 

 

◆ Prêmio Summer Jumbo: O valor total será de 700 milhões de ienes (1º prêmio será de 500 milhões de ienes; 
números da frente e atrás, cada prêmio será de 100 milhões de ienes). 

◆ Prêmio Summer Jumbo Mini: O valor total será de 50 milhões de ienes (1º prêmio será de 30 milhões de ienes, 
números da frente e atrás, cada prêmio será de 10 milhões de ienes). 

● Período de vendas para os 2 tipos de prêmios: A partir do dia 2 de julho (ter.) ao dia 2 de agosto (sex.). 
 

Informações: Associação da Promoção Municipal da Província de Fukui  
(Fukui-ken Shichō Shinkōkyōkai) Tel: 0776-57-1633 

10. プレミアム商品券事業について 

Sobre a atividade do cupom vale-
produto com desconto especial  

 

Tendo como finalidade de amenizar o impacto do 
aumento do imposto sobre consumo, previsto para 
outubro deste ano, sobre as famílias de baixa renda ou 
as que estejam criando filhos (somente os nascidos 
entre 2 de abril de 2016 e 30 de setembro de 2019) 
serão vendidos vale-produto com desconto especial.  
Datas de venda e período de utilização dos vale-
produto com desconto especial (previsão) 
● Período de venda do vale-produto é de primeiro 

de outubro de 2019 (ter.) até 28 de fevereiro de 
2020 (sex.) 

● Período de utilização do vale-produto é de 
primeiro de outubro de 2019 (ter.) até 31 de 
março de 2020 (ter.) 

＊ Informações mais detalhadas na HP do município. 
Está previsto também serem publicadas no 
próximo informativo.  

Informações: Divisão de Assistência Social  
(Shakaifukushi-ka)  Tel: 0778-22-3004 

9. 福井ミラクルエレファンツ公式戦入場招待券を配布 

Distribuição de ingressos do convite de 
admissão para assistir o jogo oficial do 

Fukui Miracle Elephants 
 

No dia 4 de agosto será realizado o jogo 
de beisebal  do Fukui  Miracle Elephants 
contra Fukushima Red Hopes à partir das 
13h00. Os ingressos estarão disponíveis aos 
cidadãos da cidade de Echizen nos locais 
assinalados abaixo:  
● Local de distribuição de ingresso:  

① Divisão de Esportes (prédio anexo 2º andar) 
② Subprefeitura Geral de Imadate – Divisão de 

Desenvolvimento Regional 
③ AW-I Sports Arena 
● Período e horário de distribuição de ingresso:  
       de 24 de junho (seg.) à 2 de agosto (sex.) 

○1 ○2  Durante a semana: 9h00 às 17h00 ○3 9h00 às 21h00 
＊ 4 ingressos por pessoa, por ordem de chegada 

 

Informações: Divisão de Esportes (Supootsu-ka) 
                               Tel: 0778-22-7463 

12. 武生公会堂記念館企画展 「極 池上遼一展」 

 Memorial Público de Takefu  Exposição Ryouichi Ikegami 「KIWAMI」 
 

 Ryoichi Ikegami, nascido na cidade de Echizen, é um dramaturgo conhecido, que tem muitos fãs dentro do 
Japão e no exterior. Para refletir sobre o trabalho de desenhos “manga” de Ryoichi Ikegami, 
uma exposição será realizada na cidade de Echizen, sendo esta a primeira do país. 

Serão apresentados vários trabalhos, desde os primeiros da época de cartunista de 
“manga” de aluguel que contribuía para o 「Gekkan Manga GARO」revista de cômicos 
mensal, e um de seus trabalhos, de título「I ・餓男（アイウエオボーイ）」“aiueo boy”, 
que se tornou um ponto de virada como cartunista de “manga”; até o mais recente 
「BEGIN」. 
● Quando:  de 5 de julho (sex.) a 1º de setembro (dom.) 
● Horário: 10h00 às 18h00   Fecha às segundas-feiras  (Entrada no recinto até às 17h30) 
● Local: Memorial Público de Takefu “Takefu Kōkaidō Kinenkan”  (Hourai-cho 8-8) 
● Taxa: Geral 500 ienes, crianças até o colegial entrada gratuita. Pessoas deficientes e 

um acompanhante entrada gratuita. 
 

Informações: Memorial Público de Takefu (Takefu Kōkaidō Kinenkan) Tel: 0778-21-3900  


