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      População de Echizen-shi 
 

    População total:  82293  pessoas 
    Estrangeiros:        4906  pessoas 
      (Brasileiros    3606  pessoas)  

      

 ※Estatísticas: Atual em 1 de Janeiro 

 
越前市広報１月号ポルトガル語版 

Você já tem o aplicativo do “Catalog Pocket (カタポケ)”? 

Digitalize o código QR (à direita) para ir à página de download do aplicativo gratuito 
“Catalog Pocket” para ler em seu idioma nativo. Colocamos as páginas correspondentes 
dos artigos para que use o aplicativo “Catapoke” para ler as informações com detalhes. 

Artigos em destaque na edição deste mês  
今月号の特集記事 

 

Foto da capa: Estação Nan-etsu (nome provisório) construção 
da estação 

A construção da estação Hokuriku Shinkansen Estação Nan-etsu 
(nome provisório), que é a única nova estação entre as quatro 
estações na província de Fukui, está em andamento para con-
clusão por volta do verão de 2022. 

▪ P.2 10 grandes notícias da cidade de Echizen em 2020 

▪ P.8 Aviso da cidade de Echizen「Kurashi no Gaido (Guia da 

vida diária)」 

▪ P.12 「Kenkō no Tobira (Porta da Saúde)」Vamos criar uma 
sociedade sem tabagismo passivo 

▪ P.13 Evento da Biblioteca Central / Imadate 

▪ P.14 Eventos das instalações (Informações sobre eventos / 
cursos) 

▪ P.18 Consulta gratuita (Direitos humanos, criação de filhos, 
violência doméstica, legislação, etc.) 

Para prevenir a infecção pelo  
novo coronavírus  

新型コロナウイルス感染症を防ぐために 
 

Aos cidadãos brasileiros:  
Ao celebrar com base nas tradições e costumes de seu próprio 
país durante a temporada de carnaval, por favor, tome medidas 
para prevenir a infecção, de modo que não ocorram infecções 
de grupos em grande escala entre os residentes estrangeiros. 
 

● Reunião social (almoço, jantar) com pequeno número de 
pessoas e pouco tempo! Sem conversar em voz alta. 

● Pessoas que não estão se sentindo bem não devem participar. 
● Use estabelecimentos com o adesivo “Declaração completa 

de prevenção de infecções”. 
● Use constantemente a máscara e ventile o carro mesmo em 

movimento. 

● Use a máscara tanto quanto possível, mesmo durante as con-
versas nas refeições. 

● Sempre use uma máscara ao cantar no karaoke. 
● Não compartilhe talheres (pauzinhos) e xícaras com outras 

pessoas. 
● Beba moderadamente. Se você beber demais, estará propício a 

se exaltar e falar em voz alta. 
 

[Guichê de consulta por telefone: Português OK] 

○ Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Residentes  

 ☎0776-88-0062 (Sex. e sáb. das 11h45 às 17h30) 

○ Balcão de atendimento telefônico do Ministério da Saúde, 
Trabalho e Previdência Social (seg. a dom. das 9h às 21h) 

 ☎0120-565-653  

○ Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros (FRESC)  

 ☎0120-76-2029 (seg. a sex. das 9h às 17h) 

Bolsa de Estudo (Empréstimo Educativo)  
ano de 2021 令和３年度奨学生を募集します 

 

Bolsas de estudos com reembolso sem juros para aqueles com 
excelente desempenho acadêmico, mas com dificuldade de frequentar 
a escola por motivos financeiros familiares. Sistema de isenção e 
reembolso (metade do valor do empréstimo educativo). Válido para 
aqueles que receberam o empréstimo educativo nesta cidade e após 
graduar-se, continuar a viver com o endereço residencial registrado 
nesta cidade. 
 

● Contato: Divisão de promoção da Educação (Kyōiku Shinkō Ka),  

☎0778-22-7452 
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Eventos 施設の催し 
 

● Ai Paaku Imadate (Awatabe-cho 9-1-9 ☎0778-43-7811) 
Fazer talheres, etc. 

● Moyai no Sato・Nō Rakuen  (Yokozumi-cho 17-29   

☎0778-42-3838) Experiência alimentar de inverno, etc. 

● Hamono no Sato (Ikenokami-cho 48-6-1 ☎0778-22-1241) 
Experimente as técnicas tradicionais de Echizen Uchihamono, etc. 
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Suporte no procedimento de 
aplicação do Cartão My Number 
マイナンバーカード用写真を無料で撮影します 

 

▪ Fotografia gratuita para o cartão My Number 

▪ Orientação sobre como preencher o 
formulário de inscrição 

● Período: 15 de janeiro (sexta-feira) à 31 
de março (quarta-feira) 

① Dias da semana, das 9h às 13h 

② Dias especiais de implementação (exceto dias de 
semana) 9h às 12h 

23 de janeiro, 11 e 27 de fevereiro, 
14 e 27 de março  

※ Sem necessidade de reserva 

● Local: 1º andar da Prefeitura 
Municipal de Echizen 

● O que levar: Carimbo pessoal, solicitação de 
emissão do cartão My Number (mesmo aqueles 
que não tenham a solicitação de emissão OK). 

 

● Contato: Madoguchi Saabisu-ka ☎0778-22-3001 
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Presente deste mês! 今月号の読者プレゼント  

 

Ganhe um ticket de compras que podem ser usadas no 
Kamikyu Shoten (Onodani-cho, 14-1-14 https://www.kouji-
kamikyu.com), uma loja especializada em molho de soja 
(shoyu) e pickles de kōji. Um ticket de compras no valor de 
1,500 ienes será sorteado para 20 pessoas!! 
※ Kōji (malte) é um produto de arroz cozido no 

vapor, trigo, soja e outros grãos que foram 
propagados com fungos aspergillus e está atraindo 
a atenção como um alimento saudável. 

Por favor, preencha os seguintes itens de (1) a (10)  no 
formulário do questionário (código QR) e envie-o.  
(1) Código postal (2) Endereço (3) Nome (4) Sexo (5) Idade 
(6) Profissão (7) Número de telefone (8) Conteúdo que foi útil 
na edição deste mês (9) Conteúdo que você gostaria de ver 
nas próximas edições (10) O que gostaria que melhorasse nas 
próximas edições. 
● Período de inscrição: até 15 de fevereiro de 2021 

● Para inscrição com cartões (hagaki): consulte 
o Boletim Informativo de Echizen-shi. 

● Inscrição através do formulário de questionário 
através do código QR. 
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Declaração de Imposto Municipal/Estadual  
市・県民税の申告 

 

Pessoas residentes na cidade de Echizen no dia 1 de 
janeiro. Até o dia 15 de março de cada ano, você deve 
reportar sua renda (como salário) de 1º de janeiro a 31 
de dezembro do ano anterior à prefeitura.  
※ Além de ser a base para o cálculo de vários impostos, 

prêmios de seguros e taxas de assistência à infância, é um 
procedimento necessário para a emissão de abono de 
família e vários certificados. Por favor, declare antecipa-
damente. 

※ Quem não precisa fazer a declaração do imposto municipal 
e provincial. 

■ Quem faz a declaração na Secretaria da Receita Federal 
■ Quem tem apenas a renda salarial ou a renda da previdência 

pública 

■ Dependentes sem renda (pessoas consideradas como de-
pendentes, sob a Receita Federal).  

● Período da declaração: 16 de fevereiro (terça-feira) a 15 
de março (segunda-feira)  

※ Exceto sábados, domingos e feriados. 
● Local: Shimin Plaza Takefu 3º andar (Fuchu1-11-2) /

Horário: 9h às 12h, 13h às 16h  
Ai Paaku Imadate (Awatabe-cho 9-1-9) / Horário: Somente 
pela manhã.  

※ Até 30 pessoas por dia.  
※ Não será aceito na prefeitura.  
 

● Contato: Divisão de Impostos ☎0778-22-3014 

Memorial Público de Takefu Exposição 
“Hora de Aprender, Divertir, Brincar” 

武生公会堂記念館蔵品展「学ぶ、楽しむ、あそびの時間」 
 

● Endereço: Horaicho 8-8  ☎0778-21-3900 

● Período: 29 de janeiro (sexta-feira) à 21 de março (domingo) 
de 2021 

● Horário de funcionamento: 10h às 18h (entrada até às 
17h30) 

● Dias fechados: todas as segundas-feiras (se a segunda-feira 

for um feriado nacional, o próximo dia da semana), o dia 
seguinte ao feriado 

● Entrada: gratuita 

Nesta exposição, apresentaremos ferramentas lúdicas de antigas 
brincadeiras de jogos japoneses. Há também um 
espaço onde você poderá brincar com brinquedos 
e ler livros ilustrados. No Japão, ao longo dos 
tempos, a brincadeira proporcionou às pessoas 
diversão e aprendizado na vida diária. Venha 
apreciar este evento. 

Prepare-se para neve forte 大雪に備えましょう 
 

No inverno, pode ser prevista uma forte nevasca com nível de 
alerta. Quando afetado por uma frente fria, é necessário ter 
cuidado e estar alerta na neve pesada, ventos, nevasca e baixas 
temperaturas na região de Hokuriku. 
Quando um aviso de neve forte é emitido, esteja ciente dos 
riscos a seguir. 
① Falta de energia (falta de energia quando o fio elétrico é 

cortado devido ao peso das árvores caídas ou neve). 
② Congelamento do abastecimento de água 

③ Escassez de produtos (atraso na distribuição devido à rede 
de transporte paralisada) 

Se você está preocupado com neve pesada, esteja preparado 
com compras de mantimentos, lanternas, roupas para o frio, 
proteção de canos de água expostos ao ar livre! 
 

Quando uma casa é danificada por um 
desastre natural, como neve forte 

大雪等の災害で住家等に被害を受けたときは 
 

Se sua casa for danificada por um desastre natural, 
como neve forte, você pode solicitar um certificado 
de danos conforme necessário. (O prazo de inscrição 
é dentro de 3 meses, em princípio) 

● Contato: Prevenção de Desastres e Gestão de Crises  

☎0778-22-3081 
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Declaração do imposto  確定申告 
 

Para determinar o valor do imposto sobre o rendimen-
to do ano anterior (1 de janeiro a 31 de dezembro), o 
rendimento é calculado subtraindo as despesas 
necessárias do rendimento do ano anterior e comunicado à 
Receita Federal . O prêmio do seguro de saúde nacional e o 
imposto de residência do próximo ano serão calculados com 
base no conteúdo da declaração final. 
 

Aqueles que precisam deste procedimento são aqueles que são 
donos de empresas individuais, aqueles que trabalham para 
empresas e cuja renda salarial excede 20 milhões de ienes, 
aqueles que têm múltiplas fontes de renda além do salário e 
aqueles que possuem uma renda que só pode ser liquidada por 
declaração final (Renda comercial, ações, subsídios de aposen-
tadoria, pensões, etc.). 
※ Se você não tiver certeza se precisa apresentar uma 

declaração final, pergunte à Receita Federal. 
 

● Período / horário: 16 de fevereiro (terça-feira) à 15 de 
março (segunda-feira) das 9h às 16h  
※ Exceto sábados, domingos e feriados.  

● Local: Secretaria da Receita Federal - Takefu Zeimusho 
(Chūō 1-6-12)  

※ Para prevenir a infecção pelo novo coronavírus, iremos 
distribuir “bilhetes numerados de admissão” e especificar 
o tempo de admissão. Este bilhete numerado será emitido 
antecipadamente por LINE ou distribuído no dia. O horá-
rio de distribuição é das 8h30 às 16h. A recepção estará 
encerrada assim que esgotarem os bilhetes numerados.  

※ Use uma máscara quando for ao local. Evite comparecer no 
local se tiver sintomas de resfriado, como febre. 

 

● Contato: Secretaria da Receita Federal - Takefu Zeimusho - 

Centro de consulta de declaração de renda ☎0778-22-0890 
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