
 

ECHIZEN FLASH Edição. No. 170     

novembro – dezembro de 2019        
       População de Echizen-shi 
       
 População total:  82080  pessoas 
 Estrangeiros:        3898  pessoas 
 (Brasileiros    2551 pessoas)  
      

 ※Dados da População:  Total em 1 de out. 
                                         Estrangeira em 1 de nov. 
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Sobre a realização de Consulta Jurídica  
Ambulante Gratuita para os Estrangeiros 

 

1.   外国人無料法律相談会  
 

Advogados e conselheiros da Associação Internacional da 
Província de  Fukui atenderão as consultas dos estrangeiros resi-
dentes em Echizen-shi que estão com problemas ou pre-
ocupações relacionadas ao assuntos jurídicos. Utilizem do nosso 
serviço sem receios. 

 

● Quando: 8 de dezembro de 2019 (dom.) 13h～16h. 
● Local: Shimin Plaza Takefu 3º andar - Sala de reunião 

(pequena) 1 “Shou kaigishitsu 1（小会議室１）” 
● Taxa de consulta: Gratuita 
● Pessoas alvo: Estrangeiros residentes em Echizen-shi e 

japoneses que tem vínculo com estrangeiros 
● Idiomas: inglês・chinês・português・vietinã・coreano・

nepal・filipino・tailandês・espanhol・hindi. 
● Detalhes da consulta:  Problemas familiares (casamento, 

divórcio, adoção, herança, etc.), trabalho (contrato de trabalho, 
demissão/demitido, acidente de trabalho),moradia, empréstimo 
financeiro, fundar uma empresa, processo/lítigio, acidente 
automobilístico, direitos humanos, etc. 

● Prazo de requerimento: 28 de novembro (qui.).  
● Como requerer: Favor enviar previamente o requerimento 

(disposto na EIA) via correio aos cuidados Shiminkyodo-ka ou 
via Fax e ou Mail.  

● Informações: 〒915-8530 Prefeitura de Echizen (Fuchu 1-13-7) 
Echizen Shiyakusho, divisão de Colaboração do Cidadão 
(Shimin Kyoudo-ka) Gabinete de Promoção de Diversidades 
(Diversity Suishin-ka)  
Tel. 0778-22-3293（Japonês）FAX 0778-22-3264  
Mail:ombud@city.echizen.lg.jp 

Já está aberto o espaço  
para as crianças brincarem  

“Tengu-chan Hiroba”  
 

2.  いつでも遊べる「てんぐちゃん広場」完成 
 

“Tengu-chan Hiroba” é um espaço 
gratuíto para as crianças brincarem. São 3 
espaços “salas” para brincadeiras 
baseados nos livros ilustrados de Kako 
Satoshi. Poderá desfrutar de jogos e 
brincadeiras adaptados ao estágio de 
desenvolvimento. Dentro do Al-Plaza 
Takefu Heiwado 3º andar. 
 

● Horário: 9h30 às 17h30  
● Dias fechados: 29 de dez. à 3 de jan. 
● Taxa: gratuita (necessário a presença 

de um responsável) 
● Alvo: crianças de 0 à 12 anos de idade 

e família 



Novembro é o mês de  
prevenção do abuso infantil 

  5.11月は「児童虐待防止推進月間」 
 

Quando encontrar uma criança que talvez tenha 
sofrido algum tipo de abuso, quando tiver 
dúvidas sobre parto e criação dos filhos, entre 
em contato com os seguintes centros de 
orientações abaixo. 
 

◇ Kodomo Kosodate Sōgō Sōdan Shitsu 
(Sala de Consultas Gerais sobre Crianças 
e Criação dos Filhos),  

     tel: 0778-22-3628. 
◇  Shi Kodomo Soudan Senyou Free Dial 

(Ligação gratuita própria p/ consulta 
sobre a criança), tel: 0120-24-2259 

◇ Jidō Sōdanjyo Zenkoku Kyōtsu 
Daiyaru, tel:189. 

◇ Jidō Sōdan 24 jikan Daiyaru 
(Orientação Infantil 24 horas),  

      tel: 0776-24-3654. 
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Vamos nos prevenir 
contra a Influenza! 
インフルエンザを予防しよう 

 

Neste ano também, aproxima-se a época 
de propagação da influenza. Todos os 
anos, a propagação da Influenza ocorre 
entre os meses de dezembro à março, 
sendo contagiado, poderá sentir vários 
sintomas no corpo todo, como febres muito 
altas, vômitos, dores nas articulações ou 
musculares.  
Principalmente idosos, crianças pequenas e 
pessoas que possuem alguma doença, 
poderá acontecer de se agravar. 
 

◆ Medidas para a prevenção: 

1. Lavar bem as mãos. 
2. Elevar a imunidade, tendo cuidados 

para ter boas horas de sono e 
fazendo refeições balanceadas. 

3. Tomar a vacina preventiva. 
4. Manter a umidade do ar ideal (entre 

50% a 60%). 
5. Evitar sair para onde há 

aglomeração de pessoas. 
 

“Etiqueta da Tosse” Enquanto estiver 
com tosse ou espirros, vamos usar 
máscara e praticar a “etiqueta da 
tosse”. 

Exames e consulta sobre Aids,  
no período noturno 

夜間エイズ相談・検査を実施します 

 Dia 1 de dezembro é o Dia Internacional de Luta contra a 
Aids e relacioando à esse dia, realizaremos os exames e 
consulta sobre Aids, no período noturno  
◆ Data: 3 de dezembro (ter.), 17h às 19h. 
＊ Explicação do resultado do exame, após uma semana. 
＊ O exame é gratuito, não é necessário reservar.  
     É possível fazer o exame, sem se identificar (anônimo). 
◆ Local: Tan-nan Kenkō Fukushi Center de Echizen

(Centro de Saúde e Bem-estar de Takefu), Bunkyo 2 
chome 13-39. 

 

Exames regulares: 

◆ Data: na 4ª.terça-feira de cada mês, das 13h às 14h.  
◆ Local: Tannan Kenkō Fukushi Center de Takefu 

(Centro de Saúde e Bem-estar de Takefu), Echizen-shi 
Bunkyō 2 chome 13-39. 

● Informações: Tan-nan Kenkō Fukushi Center de    
Sabae, Chiiki Hoken-ka, tel: 0778-51-0034  

Exame odontológico gratuito 無料歯科健診を受けましょう 
 

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. 

Treinamento de Transmissão de  
Alerta através do  

Sistema J-ALERT  4. Jアラート訓練放送 
 

Teste de transmissão de mensagem de 
alerta de emergência nos alto-falantes da 
cidade como treinamento da divulgação 
simultânea de informações para todo país 
através do sistema J-ALERT (sistema de 
alerta instantâneo a nível nacional). 
Sirene e anúncio irão tocar. 
● Dia e horário: 4 de dez. (qua.), por volta das 11h. 

Devido às condições do tempo ou outros motivos, o 
treinamento poderá ser cancelado. 

● Equipamentos utilizados para transmissão: 

◇ Alto- falantes externos: instalados nas escolas 
primárias, etc. 

◇ Retransmissores: instalados em construções 
públicas, nas residências do chefe do bairro, etc. 

● Informações: Divisão de Segurança e Prevenção 
de Desastres (Bousai Anzen-ka) Tel.0778-22-3081 

Avisos da Divisão de  

Promoção de Saúde 
 (Kenkou Zoushin-ka), tel.: 0778-24-2221. 

３．健康増進課のお知らせ 

● Alvo: pessoas com 41, 46, 51, 56, 61, 66 e 71 anos de 
idade (completos no ato de 31 de março de 2019) 
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8. イベント情報 

 
Avisos da Divisão do Cidadão 

7. 市民課からのお知らせ 
 

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

 

Com as facilidades de hoje em dia, 
usando o cartão My Number 
poderá fazer a declaração de 
imposto de renda pelo seu próprio 
computador. 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 CartãoMy Number: 
Todas as quartas-feiras, até o dia 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 My Number 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 6 de dezembro (sex.) a partir de 17h. e 9 de 
dezembro (seg.) 10h30 da manhã, 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)  
                               Tel. 0778-22-3001 

Avisos da Divisão de  

Planejamento Ambiental 
6. 環境政策課からのお知らせ 

 
 

Como dispor o lixo de 
 “garrafas vazias (aki bin)”.         

「あきびん」の出し方について 
 

Somente as garrafas que continham comidas ou 
bebidas poderão ser jogadas como “garrafas vazias 
(aki bin)”. Portanto, as garrafas de cosméticos e 
remédios (pomadas, cremes) não poderão ser 
jogadas como garrafas vazias. 

Ultimamente vem aumentando a mistura de 
artigos de cerâmica em forma de garrafas e garrafas 
de vidro branco leitoso dentro das garrafas vazias a 
serem jogadas. Como esses tipos de garrafas não 
podem ser jogadas como  “garrafas vazias (aki 
bin)”., é necessário que sejam jogados como “lixo 
não queimável”.  

A fim de promover a reciclagem de materiais 
recicláveis, preste atenção nas regras para dispor o 
lixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coletas de Metais e Aparelhos  
em Local Especificado  

金属類・電気製品の拠点回収を行います 
 

Colaborem com a reciclagem dos recursos 
metálicos, por favor. 

● Quando: 1º de dezembro (domingo) 9h às 15h. 
● Local: Dai-ichi Seisou Senta  
 
Não serão aceitos eletrodomésticos como televisão, 
geladeira, ar condicionado, máquina de lavar e/ou 
secar roupa. 
Favor retirar pilhas, bateria, querosene, lâmpada 
fluorescente dos aparelhos antes de jogá-los. 
● Informações: Divisão de Planejamento      

Ambiental (Kankyou Seisaku-ka)  
                       Tel.0778-22-5342 
 
 

Festival de Intercâmbio do SHIMIN 
PLAZA TAKEFU 
市民プラザたけふ 交流祭 

 
  Exposições e anúncios de grupos de cidadãos e espaço 
para experimentar atividades. 
  A AssociaçãoInternacional de Echizen (EIA) também 
estará participando. Apresentaremos um pouco da cultura 
e culinária do Brasil. Vamos fazer o cucuz paulista juntos! 
 
● Quando: 30 de novembro de 2019, das 11h às 16h 
● Local: Shimin Plaza Takefu (Al Plaza 3º andar) 



Aula de Culinária para Pais e Filhos 
ハイスクールリーダー親子料理教室 

 

Juntamente com os alunos do Colégio de Meio-período de 
Takefu (Takefu Koukou Teijisei), vamos fazer a comida de 
Ano Novo do Japão e do Brasil, e também aprender as 
diferenças da cultura alimentar. 
● Quando: 14 de dez. (sáb.)  10h30 às 13h. (recepção 10h) 
● Local: Colégio de Meio-período de Takefu (Takefu 

Koukou Teijisei), Sala de Economia Doméstica (Kateika 
Shitsu) 

● Limite: 8 grupos (por ordem de inscrição) 
   ※  Crianças do 3º ano do shougakko e acima 

poderão participar sozinhas. 
 

● Informações: Colégio de Meio-período de 
Takefu (Takefu Koukou Teijisei)  Tel: 0778-22-0691 
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Aviso da biblioteca de Imadate  (tel. 0778-43-0229)  *Local do evento: Ai paaku Imadate  

Festa de Natal na biblioteca  「としょかん クリスマス会」 
Contos de  histórias de Natal, trabalhos manuais com tema natalino, show de marionetes. 
◆ Data: 21 de dezembro (sáb), 14h ~ 15h30 
◆ Local: Ai Paaku Imadate (Awatabe 9-1-9), sala “daikaigui-shitsu”  
◆ 50 vagas, por ordem de chegada   
      ※ Participação gratuita.    ※ Não necessita inscrição. 
 

Vamos construir guirlandas de corda para a decoração de fim de ano  たのしいしめ飾り 

◆ Data: 22 de dezembro (dom.), 14h ~ 15h30 
◆ Local: Ai Paaku Imadate (Awatabe 9-1-9), sala “daikaigui-shitsu” 
◆ No. de vagas: 40 pessoas    Taxa: gratuita  - Levar um alicate.  ※ Necessita inscrição. 

Eventos na Biblioteca Infantil, Kako Satoshi Furusato Ehon-kan RAKU     

Echizen-shi Takase 1-14-7,  tel. 0778-21-2019 
“Pa-pi-pu-pe-po Ongakukai” – Encontro Musical 
Apresentação de música e canto da dupla “Tika☆Mika”.  
Após a apresentação haverá atividades recreativas de Natal.    
◆ Data: 30 de novembro (sáb), 14h~ 
Apresentação de ocarina (espécie de flauta) do grupo GLASSES – seleção de melodias natalinas!   
◆  Data: 14 de dezembro (sáb), 14h~      ※ Participação gratuita. Não necessita inscrição. 

 

Eventos na biblioteca Central Echizen  Echizen-shi Takase 2-7-24,  tel. 0778-22-0354 

Fazer acessórios com papel japonês “Echizen Washi”  越前和紙アクセサリー作り 

Vamos fazer brincos maravilhosos usando o papel artesanal “Echizen Washi”. 
● Quando: 7 de dezembro (sáb.) 10h30 às 12h. 
● Local: Biblioteca Central -Sala de Apoio ao Aprendizado “gakushuu shien-shitsu” 
● Limite de vagas: 20 pessoas 
● Taxa: 1 brinco (para uma orelha) 1.000 ienes; (o par, 2.000 ienes) 
 

Evento especial de Natal  「としょかん クリスマス会」 
Contos de  histórias de Natal, trabalhos manuais com tema natalino, show de marionetes. 
◆ Data: 21 de dezembro (sáb), 13h30 ~ 15h 
◆ Local: Biblioteca Central, Sala de Apoio ao Aprendizado “gakushuu shien-shitsu” 
◆ 60 vagas, por ordem de chegada 
＊ Necessita inscrição. Os ingressos para participação serão distribuídos no dia, a partir das 9h30 (é necessário que 

a criança ou o responsável venha pegar o ingresso).   ※ Participação gratuita. 

9. 図書館からのお知らせ 

Iluminação do Darumachan Hiroba 
だるまちゃん広場のイルミネーション 

 

  Aproximadamente 45 mil luzes de LED estarão 
iluminando o clima de inverno 
do Darumachan Hiroba! 

  Este ano foram adicionados 
bolas coloridas que mudam de 
cores e efeitos sonoros. Venham apreciar e sentir esse 
clima fantástico!! 
 

● Quando: até o dia 25 de dez. (qua.) 17h às 22h. 
● Local: Parque Central de Takefu (Chuo Koen)    
    Darumachan Hiroba 
● Informações: Divisão de Planejamento Urbano      

(Toshi Keikaku-ka), tel: 0778-22-3012 


