
 
越前市の広報紙などがポルトガル語で読めます 

Poderá ler os Informativos de Echizen-shi em PORTUGUÊS 

 

 

A partir do dia 15 de julho de 2020 foi introduzido em Echizen-shi o 「Catalog Pocket “Catálogo de 
Bolso”」, um aplicativo gratuito que permite visualizar anúncios como informativos públicos da cidade em 
vários idiomas no seu smartphone ou computador. A função de tradução automática deste aplicativo suporta 
10 idiomas. No futuro, além das informações públicas da cidade, também serão enviados informações sobre 
desastres naturais, etc. 

Suporte multilingue 

Se você definir o idioma desejado, ele será automaticamente 
traduzido para inglês, chinês (simplificado), chinês 
(tradicional), coreano, tailandês, português, espanhol, 
indonésio e vietnamita. 
No entanto, por ser uma tradução automática, pode não ser 
traduzida corretamente. Continuaremos publicando a versão 
em idioma estrangeiro do Boletim Informativo "Echizen 
Flash" todos os meses, portanto, dê uma olhada também. 

Leitura oral 

Defina o texto para "modo de leitura oral (Yomiage moodo)" 
e toque no texto para ler automaticamente. 
(Excluindo vietnamita.) 

Função de notificação “push” 

Se você registrar esta função, por exemplo, poderá receber 
notificações da emissão do Boletim Informativo de Echizen 
e informações sobre desastres naturais automaticamente. 

 

Vamos instalar o aplicativo gratuito do 「Catalog Pocket」！ 

Consulte o verso para obter instruções detalhadas de download. 

  



 

 

Como instalar o aplicativo Catalog Pocket 

Digitalize o código QR (à direita) para ir à página de download 
do aplicativo gratuito "Catalog Pocket". (Se você não acessar a 
página de download, faça o download do " Catalog Pocket " na 
"App Store" para iPhone / iPad e no "Google play" para 
Android.） 

 

 

Como usar o aplicativo e configurar a notificação “push” (função de notificação automática)  

(Exemplo) Quando o Boletim Informativo de Echizen é emitido, você pode configurar seu smartphone para 
receber notificações automaticamente. 

①  Baixe o aplicativo e selecione 「Permitir notificação」 
②  Se você pesquisar por 「Echizen-city」, o conteúdo das informações emitidas pela cidade de Echizen 

será exibido. 
③  Selecione 「Adicionar ao meu conteúdo」 
④  Selecione o idioma 「Ler em língua 〇〇」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritório de Promoção da Diversidade da Prefeitura de Echizen 
Tel.: 0778-22-3293   Email: ombud@city.echizen.lg.jp 


