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Dezembro 2020 – Janeiro 2021         
População de Echizen-shi 

 
 

      População total:  82347  pessoas 
 

          Estrangeiros:    4917  pessoas 
 

        (Brasileiros    3614  pessoas)  
 
 

※ Estatísticas: Atual em 1 de dezembro 

越前市広報１２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 correspondentes dos artigos para que use o 
aplicativo “Catapoke” para ler as informações com detalhes. 

Infecção pelo novo coronavírus  
 

～Atenção especial aos feriados de fim de ano e 
ano novo, quando as pessoas tendem a se 

encontrar causando a “aglomeração”～ 
新型コロナウイルス感染症 〜年末年始は特に注意を〜 

 

A partir do final de outubro, o número de infectados voltou a 
aumentar em todo o país. À medida que nos aproximamos dos 
feriados de fim de ano e ano novo, quando temos mais 
oportunidades de beber e comer para festejar, pedimos aos 
cidadãos que continuem a tomar medidas rigorosas contra 
infecções, como lavar as mãos e usar máscaras. 

① Uso essencial da máscara 
② Ventilação regular para evitar as “3 situações de risco” 
③ Cuidar da saúde, como medir a temperatura corporal 

todos os dias 
▪ Se tiver sintomas como febre, por favor contacte o seu 

médico de família ou para fazer consulta em 
português ligue para "Fukui Centro de Consulta 

aos Estrangeiros Residentes". ☎0776-88-0062.  
④ Tomar medidas rigorosas contra infecção ao 

sair para outras províncias 
⑤ Ao fazer as refeições fora de casa, procure 

estabelecimentos que tenham o adesivo “Declaração de 
Prevenção Completa de Infecção” fixado na porta    
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Subsídio para Custear uma Parte das  
Despesas dos Preparativos Escolares 

小・中学生の入学準備金を援助します 
 

Apoiaremos os custos de aquisição de mochilas escolares 
(Randoseru) e uniformes exigidos no momento da admissão. 
■ Pessoas alvo: Aqueles que estão planejando se inscrever 

no ensino fundamental e médio em abril de 2021 

▪ A família é isenta do imposto municipal ou paga o valor 
mínimo do imposto, e a família que recebe o 
subsídio monoparental (jidō fuyō teate). 

● Contato: Divisão de Promoção da Educação 

(Kyōiku Shinkō-ka), ☎0778-22-7452 
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Subsídio de despesas médicas para crianças, 
família monoparental, pessoas com deficiências 

físicas e mentais graves  子ども医療費・ひとり親家庭等

医療費・重度心身障害者等医療費の助成 
 

Se você consultar uma instituição médica fora da província, 
também terá direito ao subsídio. 
● Contato: Divisão de Bem-estar Infantil (Kodomo 

Fukushi-ka) ☎0778-22-3006, Secretaria de Bem-

estar Social (Shakai Fukushi-ka) ☎0778-22-3004 
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Cuidado com a intoxicação  
alimentar causada por norovírus 

ノロウイルスによる食中毒に注意 
 

Ocorre com freqüência no inverno. Tenha cuidado, 
tal como cozinhar bem os alimentos para matar o norovírus.  
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Presente deste mês 今月号の読者プレゼント！ 
 

Um cupom que pode ser usado na patisserie Chocolat Espoir 
Imadate Loja principal (Echizen-shi Awatabe-cho 32-16-1) 
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 janeiro (sex.) 

【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 12 
gatsu-go dokusha purezento-gakari” no hagaki e enviá-lo. 

（越前市広報紙12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. 

Cartão My Number マイナンバーカードのお知らせ 
 

Para aqueles que ainda não obtiveram o My Number Card, 
será reenviado o formulário de aplicação com o código QR 
até março de 2021. Inscreva-se nesta oportunidade. 
※ No entanto, aqueles que se enquadram na categoria 

abaixo não são elegíveis: 
▪ Residentes de médio a longo prazo 
▪ Pessoas com mais de 75 anos de idade 
▪ Pessoas que nasceram ou se mudaram para o  
   exterior durante o ano de 2020 

● Contato: Madoguchi Sabisu-ka, ☎0778-22-3001 

Avisos da Divisão de Promoção da Saúde  
健康増進課からのお知らせ ☎0778-24-2221 

 

Exame de saúde até 31 de janeiro  健康診断は1月31日まで 
Se você ainda não fez o exame médico de grupo, faça-o o 
mais rápido possível. Se pretende fazer uma reserva ou não 
possui um ticket de consulta, contacte-nos. 
Exame odontológico individual até 30 de janeiro  
歯科個別健診は1月30日まで 

Um ticket de consulta (hagaki) será enviado à 
pessoa alvo. 
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Informações úteis de preparação  
para o inverno 冬じたくインフォメーション 

 

■ Remoção e Eliminação da Neve 
Limpeza de neve das ruas, realizada pela prefeitura 
▪ Nas ruas municipais: Quando o acúmulo de neve ultra-

passar 10 cm e ainda tiver previsão de mais neve, os 
tratores de limpeza irão limpar as vias municipais até às 
8h da manhã.  

▪ Em outras ruas: Nas ruas estreitas dos bairros, a limpe-
za será feita pela Associação Autônoma dos Moradores 
do Bairro (Jichikai) e todos os moradores deverão 
colaborar com a limpeza. 

 

■ Preparação para a temporada de neve 
Quando houver previsão de muita neve (do tipo que ocor-
re uma vez a cada década mais ou menos), será anunciado 
o Alerta Especial de Tempestade de Neve.  Para proteger 
a sua vida da tempestade de neve, vamos nos prevenir no 
dia a dia. 

▪ Vamos preparar a Mochila de Emergência, colocando 
artigos de resistência ao frio, como “kairo” (saquinho 
aquecedor descartável), lanternas e velas para caso ocor-
rer falta de energia, entre outros. 

▪ Manter o carro com tanque cheio regularmente e arma-
zenar em casa um galão extra de querosene, etc. 

 

■ Água e Esgoto 
Quando não sair água, nas manhãs frias do inverno, há a 
possibilidade de congelamento da água do registro e dos 
canos impossibilitando a utilização e o consumo de água. 
Nesse caso, derrame água morna aos poucos para derreter a 
água congelada.   
※ Cuidado para não usar água quente, poderá estourar ou 

danificar o cano. 
 

■ Coleta de Lixo   
Em Janeiro e Fevereiro, independente da quantidade de neve 
acumulada, o local de coleta de lixo poderá mudar. Quando 
não souber o local, informe-se com o presidente do seu 
bairro (kuchō). 
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Cerimônia da Maioridade 成人式を二部制で開催します 
Para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus, os novos 
adultos serão divididos em dois grupos de acordo com o distrito escolar e 
serão realizados em duas partes. As informações são enviadas para 
aqueles que possuem um cartão de residente na cidade de Echizen. 
▪ Data: 10 de janeiro de 2021 (dom.) 
[1ª parte] 13h às 13h30, [2ª parte] 15h30 às 16h 
▪ Local: Centro Cultural (Bunka Sentaa) 
※ Os pais não poderão entrar. Para aqueles que não puderem 

participar, haverá transmissão ao vivo pela internet. 

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

Vacinação anti-rábica 

飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう 
 

A Lei de Prevenção contra a Raiva exige 
que os donos de cães vacinem seus cães 
contra a doença todos os anos.  
Nos hospitais veterinários da cidade, as 
vacinas são aplicadas a qualquer momento, 
portanto, certifique-se de vacinar seu cão. 
 

Contato: Divisão de Política Ambiental  

 (Kankyō Seisaku-ka), ☎0778-22-5342 
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