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novembro – dezembro de 2020        
       População de Echizen-shi 
       

 População total:  82442  pessoas 
 Estrangeiros:        4912  pessoas 

 (Brasileiros    3614 pessoas)  
      

 ※ Estatísiticas: Atual em 1 de novembro 

 

越前市広報１１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. 

A partir de 4 de janeiro de 2021,  
algumas das formas de disposição do 

lixo serão alteradas  
2021年1月4日から、ごみの出し方が一部変わります 

 

Por favor, descarte os seguintes lixos como  
“lixo incinerável” a partir de 4 de janeiro  

do próximo ano. 
● Recipientes e embalagens de plástico que são 

difíceis de limpar, garrafas PET, recipientes de plástico e 
resíduos de embalagens, exceto os com marcas de plástico 
“pura maaku” 

● Fita de vídeo, fita cassete 
※ Por favor, descarte o lixo na estação de coleta de lixo de 

cada bairro até as 8h do dia da coleta. 
 

O depósito de lixo onde você pode  
levar “lixo incinerável” será alterado  

a partir de 4 de janeiro 
 

● Localização: Minami Echizen-cho Ueno 85-39,  
Tel: 0778-47-2553 

● Lixo que pode ser levado: Lixo incinerável em geral,  
tatames, carpetes, futons 

※ Não poderá levar “lixo incinerável” para os atuais Centros 
de Limpeza Dai Ichi (nº1) e Dai Ni (nº2). 

※ O “lixo de grande porte”, exceto tatames, carpetes e futons, 
pode ser levado para o Centro de Limpeza Dai Ni (nº2) 
como era feito antes. 

● Taxa de descarte do lixo: 60 ienes / 10 kg 

● Data de aceitação: segunda a sexta-feira (exceto feriados e 
feriados de fim de ano e ano novo), das 8h30 às 16h30. 

● Em caso de levar de carro, veja os procedimentos na 
pág. 3 do “Catapoke”  

Aviso sobre a infecção por  
novo coronavirus  

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 
 

Se tiver sintomas como febre, contacte o seu médico ou a institui-
ção médica mais próxima por telefone. 
Se você não tiver certeza sobre para onde ir, entre em contato 
com o centro de consulta pelo telefone 0776-20-0795. 
 

Apoio para as famílias que criam filhos  
子育て世帯に対する支援  

 

◇ Benefício de apoio de emergência para criação de 
filhos [Município] 

Echizen-shi oferece um benefício de 30.000 ienes por cada cri-
ança alvo. É necessária a inscrição para as crianças nascidas entre 
2 de abril de 2020 a 31 de março de 2021  
(excluindo crianças que se mudaram de outra cidade). 
 

◇ Benefício extraordinário para  
famílias monoparentais [Governo] 

Isso se aplica àqueles que receberam o Auxílio Sustento Infantil 
em junho de 2020 e àqueles cuja renda mais recente tenha caído 
para o nível coberto pelo Auxílio Sustento Infantil, devido à  
influência do novo coronavírus. 
※ Os detalhes sobre as condições e métodos de aplicação,  

consulte a pág. 10 do “Catapoke”. 
● Contato: Divisão de Bem-estar da Criança ☎0778-22-3006 

 

Apoio às pequenas e médias empresas  
da cidade  市内中小・小規模事業者への支援 

 

◇ Projeto de promoção da revolução da produtividade 
das pequenas e médias empresas [Município] 

● Alvo: Pequenas e médias empresas na cidade que receberam 
uma decisão de concessão no “quadro especial para corona” 
do subsídio nacional. 

 Entre em contato com a Divisão de Política Industrial para 
obter mais informações, como despesas subsidiadas e limites 
de subsídio. 

 

◇ A estabilidade da gestão de emergência de  
pequenas e médias empresas mede o subsídio 
de juros [Município] 

Se você usou o Fundo de Estabilização de Gestão da Província 
de Fukui depois de pedir emprestado os fundos devido aos 
efeitos da doença infecciosa por novocoronavírus, até o limite 
do empréstimo após 1º de maio de 2020, a cidade irá repor inte-
gralmente os juros pagos no empréstimo por até três anos. Para 
saber dos detalhes, entre em contato com a seção responsável. 
● Consulta: Divisão de Política Industrial (Sangyo Seisaku-ka), 

☎0778-22-3047 

Terá início a inscrição para  
o clube infantil após a escola  

(creche infantil) do ano de 2021 
令和3年度放課後児童クラブの申込がはじまります  

※ Para quem pretende usar somente nas férias da primavera, 
verão, inverno também é necessário fazer a inscrição. 

● Alvo: Crianças (1ª a 6ª série primária) cujos pais trabalham 
fora 

● Local: Jido-kan, Jido sentaa dentro do distrito  
escolar 

● Período da aplicação: 1 (ter.) à 28 (seg.) de  
dezembro  
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Presente deste mês!  今月号の読者プレゼント！ 
 

Ganhe um ticket de compras da confeitaria “Strauss Kinshin-
do”. Uma confeitaria de estilo ocidental onde você pode 
desfrutar do sabor autêntico da Alemanha e da Áustria.  
(Echizen-shi Himekawa 2-chome 3-39)  
Escreva as suas impressões sobre os informativos 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 dezembro (ter.) 

【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 Koho-shi 11 

gatsu-go dokusha purezento-gakari” no hagaki e enviá-lo. 
（越前市広報紙11月号 読者プレゼント係) 

【E-mail】echizen@urala.co.jp 

※ Somente os sorteados serão informados ao  
receberem os cupons via correio. 

Exame odontológico e  
bucal gratuitos  歯とお口の無料健診 

 

Se você está preocupado com a função de seus dentes e 
boca, marque uma consulta odontológica através da  
Divisão de Promoção da Saúde (☎0778-24-2221). 
● Data: 22 de novembro (dom.), das 9h às 10h30 da manhã 

● Local: AW-I Arena Esportes da cidade 

● Vagas: 25 pessoas (necessário reserva) 

Tome cuidado com ursos e macacos 
クマやサルなどに注意してください 

 

Os ursos aparecem com frequência em várias partes  
da cidade. Não deixe restos de verduras ou plantações 
não colhidas no campo, etc. 

“Echizen Oroshi Soba Meguri”  
越前おろしそば巡り 

 

Os tickets para comer e comparar o soba de no máximo 
três lojas serão vendidos no Centro de Informações 
Turísticas (Century Plaza, 1º andar). Poderá ser utilizado em 19 
restaurantes da cidade. 
● Valor dos tickets: 1 boleto 1,500 ienes  

(no total de 2.000 boletos p/ venda) 
● Vantagem: Ao comprar o boleto, ganhará um cupom de 500 

ienes oferecido pelas lojas participantes desta campanha. 
● Data de validade: até 31 de dezembro (qui.) 

Ônibus turístico circular de pequeno 
porte gratuito dentro da cidade  
市内で小型観光バスを無料運行しています 

 

Estamos testando ônibus de turismo sob demanda que 
podem ser reservados com o aplicativo. Também pode 
ser usado para fazer compras. É necessário reserva ante-
cipada. Para mais informações, consulte o site da Associação de 
Turismo da Cidade. 
● Período: 14 de novembro (sáb.) à 27 de dezembro (dom.) nos 

sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h. 
● Trajeto: Estação JR de Takefu à Takefu Rakuichi  

(Yokoichi-cho) 

Visita ao canteiro de obras do  
Hokuriku Shinkansen  

北陸新幹線の工事現場見学会 

 

O Hokuriku Shinkansen será inaugurado na primavera do ano 
de 2023 (Reiwa ano 5). Procuramos pessoas que queiram subir 
à ponte alta e conhecer o canteiro de obras.  
Capacidade 30 pessoas. É necessário fazer a inscrição. 
● Data: 13 de dezembro (dom.) das 13h às 14h. 
● Local: próximo à estação Nan-etsu (nome provisório) 
【E-mail】mathikou@city.echizen.lg.jp 

Vamos inspecionar o tubo de derreti-
mento de neve  消雪パイプの点検作業を行います 

 

No dia da verificação da operação do tubo de derreti-
mento de neve, irá jorrar muita água na estrada. 
Agradecemos sua compreensão e cooperação. 

Fornecemos produtos reciclados,  
como móveis, a preços baixos 

再生品を提供します 
 

● Data: 2 (qua.) à 18 (sex.) de dezembro ※folga aos sábados 
e domingos. 

● Local: Sala de exposições “Risaikuru kan” (dentro 
do Centro de Limpeza Dai Ni (2)). 

※ Uma lista de produtos reciclados em exibição será 
publicada no site do Nan-etsu Seiso Kumiai. 

Recrutamento para pessoas idosas   
シルバー人材募集 

 

Apresentaremos empregos temporários e de curta duração para 
pessoas com 60 anos ou mais que moram em Echizen-shi.  
Que tal usar seus conhecimentos e experiências para  
trabalhar feliz? 

● Centro de Recursos Humanos para Idosos  
(Uryu-cho 38-8) ☎0778-24-5530 

O castigo físico para crianças é  
proibido por lei  

子どもへの体罰は法律で禁止されています 
 

Desde abril deste ano, o “castigo físico” de pais para filhos foi 
proibido por lei. Não apenas a violência física, mas também 
gritos e palavras ásperas que causam algum grau de dor ou 
desconforto nas crianças são proibidos. 
Se você encontrar uma criança que pareça estar sofrendo algum 
tipo de castigo físico ou abusos, ou se você tiver alguma dúvida  

em relação à criação de filhos ou ao parto, entre em  
contato conosco para uma consulta. Você também pode nos con-
tatar anonimamente. Garantimos sigilo absoluto. 
● Centro de aconselhamento infantil em todo o país  

(ligação gratuita) ☎189 

● Consulta para crianças 24 horas, ligue ☎0776-24-3654 

● Ligação gratuita para consulta de crianças da cidade  

☎0120-24-2259 

● Sala de Aconselhamento Geral sobre Cuidados Infantis e 

Crianças da Cidade ☎0778-22-3628 
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Eventos de Natal na Biblioteca 
 (para pais e filhos)  図書館のクリスマスイベント 

 

● Biblioteca Infantil, Kako Satoshi Furusato Ehon-kan 
“RAKU”  

● Biblioteca Central e Biblioteca Imadate  
A participação é gratuita mas é necessária a inscrição. 
Para obter detalhes, consulte a pág. 12 do Catapoke. 
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