
ECHIZEN FLASH  Edição. No.185     

Fevereiro  –  Março 2021    
      População de Echizen-shi 
 
 

       População total:  82356  pessoas 
        Estrangeiros:        5045  pessoas 
           (Brasileiros    3689 pessoas)  
      

 ※Estatísticas: Atual em 1 de fevereiro 

 
越前市広報２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: Cerimônia de Maioridade de  
Echizen-shi: 10 de janeiro, realizada no Centro Cul-
tural, com a presença de 601 novos adultos.  

▪ P.4 Aviso da cidade de Echizen「Kurashi no Gaido」 

▪ P.10 「Kenkō no Tobira (Porta da Saúde)」Quatro ações para proteger o 
coração e a vida de seus entes queridos  

▪ P.12 Eventos das instalações (Informações sobre eventos / cursos) 
▪ P.16 Consulta gratuita (Direitos humanos, criação de filhos, violência 

doméstica, legislação, etc.) 

Para quem ainda não adquiriu o  
cartão My Number 

マイナンバーカードをまだ持っていない人へ 
 

■ É necessária reserva para receber o 
cartão My Number! 

Ao receber o aviso de entrega do cartão My Number, reserve a 
data e hora por telefone. O próprio requerente deve comparecer. 
● Data e hora da reserva: [dias úteis] 8h30 às 16h30 ※Quarta-

feira apenas na sede da prefeitura, até às 19h30 

[Feriados] Apenas na sede da prefeitura, 27 de fevereiro (sáb.) 
e 14 de março (dom.) das 8h30 às 12h15 

■ Fotografia gratuita para o cartão My Number 
Até 31 de março (qua.). Também ensinaremos como preencher o 
formulário de inscrição. Sem necessidade de reserva. 
① Dias da semana: das 9h às 13h 

②  Dias especiais de implementação: 27 de fevereiro (sáb.), 14 
(dom.) e 27 de março (sáb.), das 9h às 12h 

● O que levar: Carimbo pessoal (registrado ou não), 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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p.5 
O prazo de inscrição para o Maina Pointo foi 

estendido até março de 2021  
マイナポイントの申込期限が延長されました 

 

■ Sobre o Maina Pointo 

Quando uma pessoa que adquiriu o cartão My Number e usa o 
serviço de pagamento sem dinheiro (cashless) para cobrar ou 
fazer compras, 25% do valor (equivalente a um máximo de 
5.000 ienes por pessoa) será concedido. 
■ Vamos ajudá-lo a fazer a inscrição para o Maina 

Pointo 

Nós ajudaremos a fazer inscrição para o Maina Pointo as pes-
soas que não tem acesso à internet ou que não sabem como 
fazer para se inscrever. 
● Local de recepção: Divisão de Informações e Estatísticas da 

Prefeitura, 3º andar. 
● Horário de funcionamento da recepção: dias úteis das 8h30 

às 17h15 

● O que levar: cartão My Number  
(um PIN de 4 dígitos (senha) também é necessário) 

Contato: Divisão de Informações e Estatísticas   
(Jōhō Tōkei-ka) ☎0778-22-3061  
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Vamos Participar do Mutirão de  
Limpeza Após a Neve!  市民雪どけクリーン作戦 

 

Todos os moradores juntos vão limpar a neve nas valas 
das ruas. Dia 21 de março às 8h da manhã  
※ A data e hora podem variar dependendo do bairro. 

Contato: Associação de bairro onde você mora 
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O prazo para solicitar várias reduções e isen-
ções de prêmios de seguro é até 31 de março   

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる 

各種保険料減免等の申請期限について 
 

Você pode se inscrever se sua renda diminuiu devido à influência 
do corona. Entre em contato conosco com antecedência. 
∙ Prêmio de seguro de idosos / Subsídio de doença e lesões do 

Seguro Nacional de Saúde → Divisão de Seguros e Aposenta-
doria (Hoken Nenkin-ka) ☎0778-22-3002 

∙ Prêmio de Seguro de Assistência (Kaigo Hoken) → 
Divisão de Bem-Estar e Longevidade  
(Chōju Fukushi-ka) ☎0778-22-3715 
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Aviso da Divisão do Bem-estar da Criança  
子ども福祉課からのお知らせ 

 

■ Para as famílias monoparentais, solicite o 
“Benefício extraordinário temporário” o mais 
rápido possível. 

Este benefício se aplica àqueles que recebem o Auxílio Susten-
to Infantil de junho de 2020 e famílias cuja renda diminuiu 
para o nível especificado devido à influência do corona. 
● Período de inscrição: Até 28 de fevereiro (dom.) 
■ Novo certificado de beneficiário de despesas mé-

dicas infantis para alunos do ensino fundamental e 
médio   

Receberá via correio em meados de março. Poderá ser usado 
até o final do ano fiscal em que completar 18 anos. Mesmo que 
você já tenha, use seu novo certificado de beneficiário. 
(Exceto para famílias monoparentais e pessoas com deficiênci-
as física e mental graves que recebem subsídios para despesas 
médicas.) 

Contato: Divisão do Bem-estar da Criança  
(Kodomo Fukushi-ka) ☎0778-22‐3006 
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Informações da Divisão de Seguros e 
Aposentadoria  保険年金課からのお知らせ  

 

■ Inscreva-se no Seguro de Auxílio Mútuo 
para Acidentes de Trânsito 

Se você se ferir em um acidente de trânsito dentro do Japão 
e precisar de tratamento por mais de uma semana, receberá 
um benefício. 
● Período válido: A partir do dia 1 de abril de 2021 ao dia 

31 de março de 2022 

※ Poderá se cadastrar também após o dia 1 de abril. 
● Valor da contribuição: Taxa anual de 500 ienes por 

pessoa. 
● Valor do benefício: de 20.000 a 1.000.000 de ienes. 
● Modo de inscrição: Trazer ficha de inscrição juntamente 

com a taxa anual de 500 ienes na prefeitura. 
■ Se um membro do Seguro Nacional de Saúde se 

ferir em um acidente de trânsito ... 
Se você deseja usar o Seguro Saúde Nacional para tratar feri-
mentos ou doenças causadas por ações de outras pessoas, co-
mo acidentes de trânsito, é necessário enviar uma notificação. 
Para maiores informações entre em contato conosco. 

Contato: Divisão de Seguros e Aposentadoria 

(Hoken Nenkin-ka) ☎0778-22-3002 
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Serviços dos ônibus comunitário e  
ônibus circular  市民バスと路線バスのお得なサービス 

 

● Alvo: pessoas acima de 65 anos e pessoas com deficiência 

● Alvo: Pessoas com idade acima de 65 anos que devolveram 
voluntariamente a carta de motorista 

Ônibus comunitário de Echizen “Norossa” 「のろっさ」por 
tempo indeterminado e gratuito. (É necessário obter atestado 
emitido pela Comissão de Segurança Pública da Província 
(Ken Kōan Iinkai) ou da prefeitura e apresentá-lo ao motorista 
do ônibus). 

● Alvo: Pessoas com idade acima de 65 anos, pessoas 
com deficiência e pessoas que dão assistência. 
Você pode usar um ônibus circular dentro da cidade, 
por uma passagem de ônibus beneficiente (Fukushi 
bus) mais 100 ienes por viagem. O bilhete específico pode ser 
adquirido na prefeitura ou nos centros comunitários 
(Kōminkan). 

● Dias de serviço disponíveis: terças, quintas e sábados.  
※ Linha Shirayama apenas, terças, quintas e sextas. 

Contato: Divisão de Política Geral de Transporte  
(Sōgō Kōtsū Seisaku-ka) ☎ 0778-22‐3704 

Aviso do corpo de bombeiros   
消防署からのお知らせ 

 

A causa mais comum de incêndios domésticos em 
2019 foi o incêndio por fogão de cozinha (Konro). 
Não coloque materiais inflamáveis nos arredores e não saia do 
local durante o cozimento. 
■ Se começar um incêndio por fogão ... 
○ De qualquer forma, avise o mais rápido possível: diga 

aos vizinhos em voz alta: “É um incêndio!” 

○ Apague o fogo rapidamente: Apague o fogo inicial com 
um extintor de incêndio. Se você não tiver um extintor,  
use a tampa da panela ou umedeça um pano grande com 
água para cobrir o fogo. 

○ Fuja logo: → É difícil apagar o fogo se a fumaça espalhar e 
a chama subir até o teto. Fuja sem hesitar. 

〈Reação perigosa〉 

×Jogar água → O óleo espirrará e o fogo se espalhará! 
×Acho que o fogo foi apagado → O fogo pode sair nova-

mente! 
×A propagação do fogo está se expandindo, mas não eva-

cua → É difícil extinguir o fogo se a chama atingir o teto. 
Por favor, evacuem imediatamente. 

● Ligue para 119 em caso de incêndio.  
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As vacinas preventivas listadas devem ser 
aplicadas até o dia 31 de março   

予防接種は3月31日までに受けましょう 
 

Após o prazo final (31 de março), será cobrado taxa pela 
aplicação. Se você perdeu seu comprovante de exame medico, 
entre em contato conosco. 
MR 2ª. Dose, combinado de sarampo e rubeola (Mashin, Fūshin 
Kongō) 
● Público alvo: Crianças que vão ingressar na escola primária 

em abril 
● Taxa: gratuito 

Vacina pneumocócica para idosos (Haien Kyūkin) 
● Público alvo: Pessoas que receberam o cupom para vacinação 

enviado via correio. 
● Taxa: 4.000 ienes  

Contato: Divisão de Promoção da Saúde  
(Kenkō Zōshin-Ka) ☎0778-24-2221 
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Presente deste mês!  今月号の読者プレゼント  

 

Ganhe um ticket de compras que pode ser usado na cafeteria, 
compras de grãos de café no MIZUMA COFFEE (Kitago 3-10-

23) no valor de 1,500 ienes (será sorteado para 20 pessoas)!! 
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 março 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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Biblioteca Central de Echizen  大人の折り紙教室 
 

Sala de aula de origami (dobradura em papel) para adultos. Faça 
uma caixa de acessórios usando washi (papel japonês). 
● Data: 26 de fevereiro (sex.), das 10h30 às 11h30 

● Capacidade: 15 pessoas 

● Taxa de participação: 300 ienes 
Contato: Biblioteca Central de Echizen ☎0778-22-0354 
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Atendimento ao consumidor  消費者の窓 
 

Caso de consulta recente: cuidado com SMS falso de “notificação 
de ausência temporária” (Fuzai Tsūchi) disfarçado de correio 

Atenção! 

∙ Não acesse o URL fornecido, mesmo se você receber uma 
“notificação de ausência temporária” (Fuzai Tsūchi)  
por SMS ou e-mail. 

∙ Se você acessar o URL, não instale um aplicativo de 
origem desconhecida nem insira um ID ou senha. 
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Transferência de propriedade ou desmanche 
de veículos leves, até 1 de abril   
軽自動車の廃車・名義変更は4月1日までに 

 

O imposto sobre veículos leves (classificação) é cobrado 
dos proprietários (usuários) a partir de 1º de abril.  
Se seu carro for descartado ou seu nome ou endereço for 
alterado, conclua o procedimento até 1º de abril. 
Consulte a página 5 para obter o procedimento de des-
carte e alteração do nome. 

Contato: Divisão de Impostos (Zeimu-ka) ☎0778-22-3014 
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