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Outubro – Novembro de 2020        
       População de Echizen-shi 

População total:  82460  pessoas 
Estrangeiros:  4881  pessoas 
(Brasileiros    3580 pessoas)  
 ※ Estatísiticas: Atual em 1 de outubro 

 
Revisão do salário mínimo da  

Província de Fukui    福井県の最低賃金改正  
A partir do dia 2 de outubro foi revisado o salário mínimo.  

Novo Valor:  830 ienes por hora 

越前市広報１０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". Colocamos as páginas correspondents dos artigos para que use o aplica-
tivo “Catapoke” para ler as informações com detalhes. 

Sobre a “Campanha Go To Eat    
Cupom-refeição Premiado da  

província de Fukui” 

｢Go To Eat たべよっさ Echizen!｣市のキャンペーンについて  
Um boleto de cupom-refeição (no valor de 12,500 
ienes) que permite comer e beber será vendido por 
10,000 ienes. 

▪ Local de vendas: Lojas de conveniência Family 
Mart na província de Fukui 

▪ Modo de comprar:  

1 Cadastre seu endereço de e-mail no site de recebimento de 
inscrições. 
2 Você receberá um e-mail com instruções sobre como solicitar 
o cupom-refeição da província de Fukui Go To Eat. 
3 Ir para o site de entrada de informações do aplicativo descrito 
no e-mail. 
4 Insira todos os itens necessários e faça a aplicação. 
5 [Cupom-refeição Go To Eat da província de Fukui] Você 
receberá um e-mail de notificação de conclusão de inscrição. 
6 Anote o “número de resgate do cupom”, prestando atenção no 
“Período de emissão de bilhete de pagamento” escrito no e-mail. 
7 Use o “Fami Port” instalado na loja de conveniência Family 
Mart. 
8 Toque no botão “Go To Eat キャンペーン” na tela superior 
do Fami Port. 
9 Siga as instruções na tela e digite o “número de resgate do 
cupom” para emitir um recibo. 
10 Pegue o recibo e pague na caixa registradora em 30 minutos. 
※Ele se tornará inválido 30 minutos após a emissão do recibo. 
※Não pode ser trocado por dinheiro. Não voltará troco. 
※Para obter detalhes sobre como comprar, consulte o site espe-
cial da “Campanha Go To Eat キャンペーン da província de 
Fukui”. 
 

Sobre a campanha de presente de Echizen-shi 
▪ Período de inscrição: 23 de outubro de 2020 (sex.) à 9 de 

abril de 2021 (sex.). Selo válido no dia. 

▪ Modo de aplicar: Se você usar o “Cupom-refeição Go To 
Eat da província de Fukui” em uma loja cadastrada na cidade, 
poderá obter um cartão postal de inscrição no ato do pa-
gamento. 

Por favor, preencha os itens requeridos e envie pelo correio. 
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Aviso sobre a infecção pelo  
novo coronavírus 

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ  
Com a chegada do inverno começa a epidemia da 
influenza, portanto é necessário tomar as medidas em dobro para 
prevenir as infecções. 
 

Por favor, não se abstenha de fazer consultas,  
exames médicos e vacinação de rotina 

必要な受診・健診・定期予防接種を控えないで下さい  
Devido a preocupações com a infecção, há uma tendência de se 
abster de consultas necessárias, vacinações regulares, exames de 
câncer e, em alguns casos, tardar a detecção precoce e 
o tratamento da doença, etc, podendo levar a saúde 
das pessoas à condições perigosas. As instituições 
médicas da cidade tomaram medidas mais rigorosas 
contra as doenças infecciosas e também colocaram 

uma “marca de segurança” 安心マーク,para que você 
possa ir à sua instituição médica como antes.  
Consulte uma instituição médica, por favor. 
 

Solicitação sobre o horário da  
vacinação contra influenza 

インフルエンザワクチン接種について  
O governo deu prioridade às pessoas com 65 anos ou 
mais (sujeitos à vacinação regular) para vacina contra influenza, 
portanto pede-se às pessoas alvo que se antecipem.  
Para as outras pessoas além das citadas acima, pede-se que con-
siderem esse momento e tomem a vacina após 26 de outubro 
(seg.). Pedimos a compreensão e colaboração de todos que dese-
jam tomar a vacina. 
 

Sobre o subsídio parcial para despesas  
relacionadas à vacinação contra influenza 

インフルエンザワクチン接種に係る費用の一部助成 
 

A cidade vai subsidiar parcialmente os custos da  
vacinação contra influenza para idosos, gestantes  
e crianças. 
 

Sobre o período de uso do “Cupom vale-produto 
de apoio local para combater o novo coronavírus”  

市コロナに負けない地域応援商品券の使用期間  
Se você comprou o “Cupom vale-produto de apoio 
local para combater o novo coronavírus”, use-o o 
mais rápido possível. Será válido até 1 de novembro 
(dom.). Verifique as lojas disponíveis no Homepage 
da cidade. 
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marca de  
segurança 
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Aberta as Inscrições para  
Nintei Kodomo-en e Creche (Hoikuen)  

認定こども園・保育園入園申込の締切  
Aqueles que desejam ingressar entre abril de 2021 a 
março de 2022 devem se inscrever dentro do prazo. 

▪ Período de inscrição: deve chegar até o dia 13 de 
novembro (sex.). 
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15º aniversário da aplicação do  
sistema municipal da cidade  

越前市制施行15周年  
A cidade de Echizen, que nasceu em 1º de outubro de 2005, 
herdando a história e as tradições da antiga cidade de 
Takefu e da antiga Imadate-cho, comemora o 15º 
aniversário da aplicação do sistema municipal. Neste 
artigo especial, vamos relembrar a história da cidade 
de Echizen. 
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Você respondeu ao questionário do 
Censo Demográfico de 2020? 

2020国勢調査の回答はお済みですか? 
 

Para as pessoas que ainda não responderam, favor 
responder e enviar pelo correio o mais rápido 
possível. 
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Takefu Kiku Ningyo 2020 
2020たけふ菊人形ＯＳＫ日本歌劇団ミニレビューショー 

 

Informações sobre uma prévia apresentação do show do 
Grupo de peças musicais OSK Japan  

 

Este mini show será apresentado durante 3 dias 
(gratuitamente). Informações da distribuição de ingressos nu-
merados serão anunciadas no site Takefu Kiku Ningyo após 20 
de outubro. 

▪ Quando: 31 de outubro (sáb), 1 de novembro (dom), 3 de 
novembro (ter. / fer.) * 3 apresentações por dia, 
cerca de 30 minutos 

▪ Local: Palco ao ar livre dentro do recinto do 
Takefu Kiku Ningyo 
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Festival de Intercâmbio em  
Shimin Plaza Takefu 

市民プラザたけふ大交流祭を開催しています 
 

Estamos tendo o Quiz Rally durante todo o mês de outubro. 
Faremos eventos divertidos, como Quiz Rally e estande de 
experiências no sábado, 31 de outubro. 
Neste evento, a Associação Internacional lançará um desafio 
para o Teste de Proficiência da Língua Japonesa! 
※Por favor, coopere tomando as medidas preventi-
vas contra a propagação do coronavirus medindo a 
temperatura antes de sair de casa. 
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Será abolido o subsídio de despesas 
médicas para viúvas que vivem 

sozinhas   一人暮らし寡婦への医療費助成を廃止します 
 

Com relação ao subsídio para despesas médicas para famílias 
monoparentais na cidade de Echizen, será abolido o subsídio 
para mulheres viúvas com menos de 75 anos e que vivem 
sozinhas (anteriormente era família monoparental, 
ou já com filhos independentes, ou sem cônjuge). 
※Podera receber o subsídio até a consulta feita em 
março de 2021. 
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Subsídio de suporte de resistência a 
terremotos em casas de madeira 

木造住宅の耐震化を支援します 
 

Um terremoto de magnitude 5.0 atingiu Reihoku na província 
de Fukui em 4 de setembro, causando danos em al-
gumas áreas da província. Para nos proteger de terre-
motos, a cidade subsidia parte do custo de suporte de 
resistência a terremostos em casas de madeira. 
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“Linha Direta dos Direitos Humanos 
das Mulheres” 外国人専用の女性の人権ホットライン 
 

A “Linha Direta de Direitos Humanos das Mulheres” é um 
telefone de consulta dedicado que aceita consultas sobre várias 
questões de direitos humanos relacionadas às mulheres, como 
violência de maridos e parceiros, assédio sexual no local de 
trabalho e perseguição. 
As consultas na Internet estão disponíveis em inglês e chinês. 
O telefone de consulta de direitos humanos está disponível em 
português e mais 10 idiomas estrangeiros. 
Telefone de consulta de direitos humanos em língua 

estrangeira ☎0570-090911 

▪ Horário: dias da semana (excluindo final de ano 
e ano novo) 9h às 17h 
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Presente deste mês!! 
今月号の読者プレゼント!! 

 

Ateliê de confeitaria francesa Ri-Lien  
(Echizen-shi Inayose-cho 23-11-7) estará sorteando um cupom 
de compras no valor de 2,000 ienes para 15 pessoas! 
Escreva as suas impressões sobre os informa-
tivos públicos da cidade de Echizen e inscreva-

se. Preencha as informações necessárias no 
cartão postal (Kansei hagaki) ou envie por  
e-mail. 

【Prazo de inscrição】15 de novembro (dom.) 

【informações necessárias】Código postal, endereço, nome, 
idade, ocupação, número de telefone, escreva suas impressões  
(o que você achou) ao ler os informativos públicos da cidade de 
Echizen. 
〒918-8104 Fukui-shi Itagaki 3-1510 ウララコミュニケーションズ 

※Por favor, certifique-se de escrever “Echizen-shi kōhō-shi 10 
gatsu-gō dokusha purezento-gakari” no hagaki e enviá-lo.  

(越前市広報紙10月号 読者プレゼント係) 

【E-mail】echizen@urala.co.jp 

※Somente os sorteados serão informados ao rece-
berem os cupons via correio. 
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Projeto “Echizen Soba em Casa” 
仁愛大学「お家で越前そば」プロジェクト 

 

Um projeto de estudantes da Univer-
sidade de Jin-ai proporcionará às 
primeiras 150 pessoas um “Kit Echizen 
Soba para fazer em casa” totalmente 
gratuito.  
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