
 

 

1. O novo prédio da Prefeitura da cidade de Echizen será 
inaugurado no dia 6 de janeiro de 2020.  

2. Informações úteis de preparação para o inverno, outros 
3. Teste de anticorpos e vacina da Rubéola!  
4. Cuidado com a intoxicação alimentar causada pelo Norovírus 
5. Sistema do Subsídio para Custear uma Parte das Despesas 

dos Preparativos Escolares 
6. Inscrições para o ano de 2020 do Jidou Club (cuidados da 

criança após a escola) no Jidou-kan e Jidou Center. 
7. UIJ Turn Aviso sobre o Auxílio de Incentivo ao Trabalho 
8. Cerimônia de Maioridade    

1. 令和２年１月６日、越前市役所新庁舎がオープン

します 

2. 冬じたくインフォメーション、他 

3. 風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう 

4. ノロウイルス食中毒を予防しましょう 

5. 小中学校の入学準備金を援助します 

6. 令和2年度放課後児童クラブの申し込み受付 

7. UIJターン就職奨励金を交付します 

8. 成人式を開催します 

 ECHIZEN FLASH Edição No. 171    

Dezembro 2019 – Janeiro 2020         
      População de Echizen-shi 
 

       População total:  82068  pessoas 
            Estrangeiros:    4001  pessoas 
           (Brasileiros    2658 pessoas)  
      

   ※Dados da População:  Total em 1 de  novembro 
                                           Estrangeira em 1 de dezembro 

O novo prédio da Prefeitura da cidade de Echizen será inaugurado 

 no dia 6 de janeiro de 2020.  
1.  令和２年１月６日、越前市役所新庁舎がオープンします 

 

【Prefeitura】 

Horário de funcionamento: dias úteis / 8h30 às 17h15  
 [Serviço de Consulta para Estrangeiros] 
Será instalado o balcão de consultoria integrada 
multilíngue「Centro de Atendimento Multicultural 
ONE STOP CENTER」. Consulta e sistema de apoio 
para os residentes estrangeiros será reforçada. 
Discagem especial para consulta ☎ 0778-22-3396 

【Centro de Aprendizagem ao longo da Vida】 

Horário de funcionamento: dias úteis/ 9h às 22h, 
sábados,domingos e feriados/ 9h às 17h. 
※ 3º domingo do mês é fechado. 
【Sobre a taxa do estacionamento】 

Gratuito: 8h às 18h. 
Necessário pagar: 18h às 8h da manhã do dia seguinte 
e sábados, domingos, feriados, feriados de final de ano, 
será cobrado o estacionamento por 1 hora ou mais (400 
ienes). 
No entanto, os usuários do prédio principal da 
Prefeitura e do Centro de Aprendizagem ao longo da 
Vida são gratuitos, portanto, traga o bilhete do estacionamento para o balcão 
seguinte. 
【Balcão de atendimento do estacionamento】 

Prefeitura de Echizen: balcão de atendimento em horas extras (entrada norte) 
Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida: balcão de atendimento (entrada oeste) 
  (Mapa) 
Estacionamento de andares/Entrada do estacionamento/Entrada Oeste/
Estacionamento para visitantes/Entrada norte (balcão de atendimento em horas 
extras)/Novo prédio da prefeitura/Prédio atual da prefeitura. 
Os serviços da prefeitura que estavam dispersos, agora se juntarão no novo prédio. 
Apartir de 1º de janeiro, o nome da Divisão do Cidadão “Shimin-ka”será alterado 
para "Madoguchi Sabisu-ka". 
A partir de 6 de janeiro, o Centro de Atendimento ao Consumidor se mudará para 
o 4º andar do Shimin Plaza Takefu (Al Plaza Heiwado). 
O Escritório de Consulta Geral de Assistência à Criança・Criança continuará a 
aceitar consultas no 4º andar do Shimin Plaza Takefu (Al Plaza Heiwado). 

LOCALIZAÇÃO 

Ｆ ［Ala Oeste］ ［Ala Leste］ 

5 Lounge com vista  paronâmica 

Jardim 

Secretaria da Educação
 

Departamento de Assuntos Gerais 

4 Secretaria do Congresso Departamento de Construção
 

Departamento de Planejamento
 

Gabinete do Comitê de Auditoria 

3 Parlamento 

  

Departamento de Planejamento 

Departamento de Assuntos Gerais 

2 Centro de Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Departamento de Ambiente Industrial     
Divisão do Bem-estar Civil 

1 Centro de Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Espaço café 
Informação / livros 
e-Salão 

Departamento de Planejamento 
Divisão de Impostos 

Divisão de Armazenamento 

Departamento do Bem-estar Civil 
Divisão de Serviço de Atendimento 

Divisão de Bem-estar e Longevidade  

Divisão de Seguros e Aposentadoria  

Divisão de Bem-estar da Criança  

Divisão de Assistência Social 

Informações Gerais—1º andar da Ala Leste 
➀Pedidos de Certificados ②Balcão de entrega ③Notificação de registro 
familiar(Koseki)・Notificação de mudança de endereço（Life stage） 

④ My number ⑤Serviço de Consulta para Estrangeiros ⑥Seguro・Pensão 

⑦Divisão de Bem-estar da Criança ⑧Terceira Idade・Seguro de Assistência a 

Longo Prazo ⑨ Assistência Social para deficientes ⑩Impostos ○11  

Pagamento do Dinheiro Público 

Alteração do local do balcão de 
atendimento em horas extras 

 Com o novo prédio em 
funcionamento, a partir de 6 de 
janeiro de 2020 (segunda-feira), a 
recepção do balcão de atendimento 
em horas extras será na entrada 
norte. 
Observe também que de acordo 
com o Registro de Óbito, uma 
licença de cremação ou uma licença 
para uso da sala no mesmo local 
não será emitida durante o horário 
de permanência (17h15 às 20h30 do 
dia seguinte). 
E, como de costume. o Registro 
Familiar e a reserva da sala serão 
aceitos por 24 horas. 



Dezembro de 2019 – Janeiro de 2020   ECHIZEN FLASH Página 2 

2. 冬じたくインフォメーション 

    Informações:Nan-Etsu 
Seisō Kumiai 

 

 

        

 
● Informações:  Nan-

Etsu Shōbō Kumiai 
(Corpo de bombeiros), 
☎77821-0119 

Sobre os serviços públicos nos feriados de final de ano  

  Funcionamento público 
12/  

DOM 

 

SEG 

 

TER 

1/  

QUA 

 

QUI 
 

SEX 

 

SAB 

 

DOM 

 

 

 

Coleta nas 

estações 

de lixo 

Lixo queimável 
Onde o lixo é 
coletado nas SEG e 

QUI 
― 〇 ― ― ― ― 

— 

 

― 

Onde o lixo é 
coletado nas TER e 
SEX 

― ― 〇 ― ― ― 
 

― 

 

― 

“Pura” Recipientes/materiais de embrulho de plástico 

Onde o lixo é 
coletado na SEG 

― 〇 〇 ― ― ― 
  

― 

  

― 

Onde o lixo é 
coletado na TER e 
QUA e QUI 

― ― ― ― ― ― ― ― 

Lixo não-queimável e lixo reciclável (latas, garrafas 

vazias/pets, etc） 

Todos os distritos ― ― ― ― ― ― ― ― 

Para quem 

for jogar 

 o Lixo 
pessoalmente 

na Central 

Lixo queimável 
1ª Central de 
limpeza 

 ☎0778-22-2636 

 (8h30～16h00) 

〇 〇 ― ― ― ― 

  

― 

  

― 

Lixo queimável/não-queimável,“Pura” (plástico reciclável), 
Lixo de grande porte, 
Matéria-prima reciclada ( latas, garrafas vazias/pets,etc) 

2ª Central de 
limpeza  
☎0778-28-1370  
(8h30～16h00) 

〇 〇 ― ― ― ― 

  

― 

  

― 

Crematório: Salão funerário 〇 〇 〇 ― ― 〇 〇 〇 

Transporte:  ônibus do cidadão (Shimin 
basu “Norrossa”)  ― 〇 ― ― ― ― 〇 ― 

Emissão automática de certificados em 
lojas de conveniência 

― ― ― ― ― ― 〇 〇 

Outros serviços da Prefeitura que não 
foram citados acima 

― ― ― ― ― ― ― ― 

Registros de casamento, nascimento e óbito serão aceitas até o dia 6 de janeiro de 2020 
(seg.) 8h30 da manhã.. 

Instituições  Médicas◇ O horário de atendimento de consultas é das 9h00 às 17h00. 

29/12 (Dom.) Hayashi Byōin (Hospital)林病院☎ 0778-22-0336  Hirai Hifu ka Byōin平井皮ふ科病院 ☎0778-25-4112 

30/12 (Seg.) Aiki Byōin (Hospital)相木病院 ☎ 0778-22-1607 Imoto Sanfujinka井元産婦人科医院 ☎ 0778-23-3541 

31/12 (Ter.) Nakamura Byōin (Hospital)  中村病院 ☎ 0778-22-0618  Nojiri Iin 野尻医院 ☎ 0778-22-5108 

1/1/2020(Qua) Kasahara Byōin (Hospital)  笠原病院 ☎ 0778-23-1155 Takefu Clinic  ☎ 0778-29-1212 

2/1 (Qui) Hayashi Byōin (Hospital)林病院 ☎ 0778-22-0336  Sasaki Byōin (Hospital)佐々木病院 ☎ 0778-42-0002 

3/1 (Sex.) Ikebata Byōin (Hospital) 池端病院
 

☎ 0778-23-0150   Horikawa Byōin (Hospital)堀川医院☎0778-24-3850 

5/1 (Sáb.) Nakamura Byōin (Hospital)中村病院 ☎ 0778-22-0618  Fujii Byōin 藤井医院 ☎ 0778-23-3211 

◇ Antes de ir ao hospital ou clínica, comunique a ida por telefone. 
◇ Além dos hospitais de plantão, há hospitais que atendem no feriado. 
 (Há variedade na data e horário de atendimento conforme cada hospital, por isso verifique com antecedência no 
hospital ou clínica que costuma frequentar).  Mais detalhes, ver homepage da Prefeitura. 
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■Colabore com o racionamento de água! 
Durante nevascas pode haver baixa no fornecimento de 
água. Quando estiver limpando neve, evite usar água 
potável para derretê-la. 

 Modo de verificar o vazamento de água. 

 

 
4.  ノロウイルス食中毒を予防しましょう 

 

O norovírus é facilmente transmitido pelo contato 
das mãos ou ingestão de alimentos, podendo 
causar vômito, diarreia e dores abdominais. Veja 
abaixo algumas medidas de prevenção. 
▪ Antes das refeições, antes de preparar comida, 

depois de usar o banheiro, etc., sempre lavar 
bem as mãos com sabão; 

▪ Ao cozinhar ou aquecer alimentos, manter a 
temperatura interna a 85º por pelo menos um 
minuto e desinfetar sempre os utensílios de 
cozinha; 

▪ Quando tiver sintomas de vômito, diarreia, etc., 
não manusear alimentos; 

▪ Mesmo após passados os sintomas da infecção 
causada pelo norovírus, tomar cuidado pois o 
vírus ainda continua sendo expelido pelas fezes 
por um tempo; 

▪ Limpar e descartar corretamente o vômito e 
fezes de pessoas afetadas para evitar 
contaminar outras pessoas. 

3.  風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう 

Tem-se aumentado casos de pacientes com rubéola, em 
todo o país. A maioria dos pacientes são homens na faixa 
dos 30 a 50 anos de idade. Se o feto contrair o vírus da 
rubéola, no período inicial da gravidez (até 20 semanas), 
há o risco do bebê nascer com doença cardíaca adquirida, 
catarata, perda de audição, entre outros.  
A vacina é eficaz para a prevenção da rubéola:  No final 
do mês de maio foi enviado para os homens nascidos entre 
2 de abril de 1972 e 1 de abril de 1979, cupons para fazer 
os exames de anticorpos e vacina contra rubeola gratuitos. 
Para os homens nascidos entre 2 de abril de 1957 a 1 de 
abril de 1972 (o envio de cupons estão sujeitos a partir do 
próximo ano fiscal), mas, se desejar que sejam emitidos 
ainda neste ano ou que perderam o cupom, favor entrar em 
contato. 
● Informações:Divisão de Promoção de Saúde  
                         (Kenkou Zoushin-ka) Tel: 0778-24-2221. 



Página 4 Dezembro de 2019 – Janeiro de 2020   ECHIZEN FLASH 
 

 

Sistema do Subsídio para Custear uma 
Parte das Despesas  

dos Preparativos Escolares  
5.  小中学校の入学準備金を援助します 

O Município de Echizen possui um sistema de subsídio 
para custear uma parte das despesas dos preparativos 
escolares (mochila, uniforme, etc) destinados aos pais 
de alunos que irão ingressar no primeiro ano do 
primário (shōgakkō) e do ginásio (chūgakkō) em abril 
do ano letivo de 2020. 
T Público alvo: Pessoas que se enquadre em todos os 
requisitos descritos abaixo: 
1) Que tenha o endereço registrado em Echizen. 
2) Para pais ou responsáveis que possuem filho(s) que 
irão ingressar no primeiro ano do 
primário ou ginásio em abril de 2020. 
3) As pessoas aptas a receber o 
Subsídio Escolar, são as que se 
enquadram num dos critérios descritos abaixo: 
▪ A família é isenta do imposto municipal ou paga o 
valor mínimo do imposto. 
▪ A família recebe o subsídio monoparental (composta 
por um só dos pais / jidō fuyō teate). 
▪ Quando o Conselho Educacional (Kyōiku-Iinkai) 
reconhecer que a família está em situação de miséria e 
quase na mesma situação que os critérios mencionados 
acima. 
4) A família não recebe o auxílio subsistência (seikatsu 
hogo). 
◇ Valor do subsídio (por aluno): 
▪  Alunos do primeiro ano do primário (shōgakkō): 

50.600 ienes. 
▪  Alunos do primeiro ano do ginásio (chūgakkō): 

57.400 ienes. 
◇ Prazo de requerimento: até dia 31 de janeiro de 

2020 (sex.).  
◇ Local de requerimento: Alunos do primeiro ano do 

primário (shōgakkō) → Divisão de Promoção da 
Educação (Kyōiku Shinkō-ka) , Alunos do primeiro 
ano do ginásio (chūgakkō) → Divisão de 
Promoção da Educação (Kyōiku Shinkō-ka) ou no 
shōgakkō que está frequentando atualmente. 

● Informações e inscrição: Divisão de Promoção da 
Educação (Kyōiku Shinkō-ka),  Tel:  0778-22-7452 

 

 

Aberto as inscrições para o ano de 2020   
do Jidou Club (cuidados da criança 

após a escola) no Jidou-kan  
e Jidou Center. 

6.  令和2年度放課後児童クラブの申し込み受付 
 

      Estão sendo aceitos as inscrições para o ano de 2020   
do Jidou Club (cuidados da criança após a escola) no 
Jidou-kan e Jidou Center. 

● Alvo: Crianças com pais que trabalham fora e não 
estão em casa quando a criança volta da escola (1ª 
à 6ª série da escola primária). 

● Período da inscrição: até 27 de dezembro (sex.). 
● Inscrições: Jidou-kan e Jidou Center que pretende 

inscrever a criança. 
● Informações: Divisão do Bem-estar da Criança     

(Kodomo Fukushi-ka), Tel.: 0778-22-3006 

       Jidou-kan e Jidou Center que pretende inscrever a    
criança. 

UIJ Turn Aviso sobre o Auxílio de  
Incentivo ao Trabalho 

7.  UIJターン就職奨励金を交付します 

É possível receber o auxílio as pessoas que vieram 
de outra província para a cidade e estão 
trabalhando em empresas na cidade ou pessoas que 
abriram o próprio negócio na cidade. 
◆  Público alvo: pessoas que se enquadram em 

todos os critérios a seguir. 
1) Quem morou 1 ano ou mais em outra Província, 
e mudou-se para a cidade a partir de 1º de abril de 
2015. 
2) Quem firmou contrato detrabalho por 1 ano ou 
mais a partir da data de 1º de abril de 2015 com 
empresas da cidade e continua trabalhando ou 
quem abriu negócio próprio na cidade. 
3) Conforme o critério 2, quem está morando há 
mais de 6 meses na cidade e continuam  
rabalhando e ou administrando negócio próprio. 
4) Conforme o critério 2, quem tinha menos de 40 
anos na época da contratação pela empresa ou da 
abertura do negócio. 
5) Quem possui a intenção de morar por 5 anos ou 
mais na cidade a partir do dia do requerimento do 
auxílio. 
※   Não é possível fazer o requerimento aqueles 

recém-formaque são dos, transferência de trabalho, 
funcionários públicos. 
※ Está limitado às pessoas que não utilizam 
outros sistemas públicos de apoio ao emprego, 
como o novo sistema de apoio agrícola. 
◆  Valor do auxílio: 100 mil ienes por pessoa. 
◆ Para quem possui dependentes na família que 

mudaram juntos, acréscimo de 50 mil ienes por 
pessoa (o valor máximo do auxílio por família é de 
200 mil ienes). 
◆ No caso de abertura de negócio próprio, 

acréscimo de 100 mil ienes. 
● Informações: Divisão de Política Industrial 
(Sangyo Seisaku-ka) Tel.0778-22-3047 

Cerimônia de Maioridade  
 8.  成人式を開催します 

 

A cerimônia de maioridade é realizada e planejada 
pelo comitê executivo de cerimônia de maioridade. 
Data: 12 de janeiro (dom), recepção a 
partir das 12h30. 
[1ª Parte] Cerimônia e programação do 
Comitê Executivo etc., das13h30 às 
14h45, na Bunka Senta (Takase2-3-3) . 
[2ª Parte] Intercâmbio de cada área escolar do 
Shogakko, no Centro Comunitário de cada bairro 
(Kōminkan).  
＊ O horário e local da 2ª parte, favor verificar no 

informativo do Kōminkan de cada bairro. 
＊ Enviaremos um informativo para as pessoas 

residentes na cidade de Echizen. As pessoas que 
moram fora da cidade e desejarem participar, 
favor entrar em contato.  

● Informações: Shōgai Gakushū-ka (Divisão de     
Estudos da Vida) , ☎ 0778-22-3977 


