
 

ECHIZEN FLASH Edição. No.175      

Abril – Maio de 2020 
              População de Echizen-shi 
       População total:  82363  pessoas 
       Estrangeiros:         4521  pessoas 
            (Brasileiros   3203 pessoas)  
      

     ※Dados da População:  Total em 1 de Março,               

       Estrangeira em 1 de Abril. 

1. Auxílio nas despesas de material escolar de alunos do 
Shōgakkō e Chugakkō 

2. Sistema de ajuda para famílias monoparentais      
3. Sobre a contramedida da infecção do novo Coronavírus 
4. Revisão na taxa de imposto do Seguro Nacional de Saúde 
5. Sistema Especial de Pagamento do Plano de Pensão 

Nacional para Estudantes 
6. Pulverização para Prevenção de Doenças em Plantações de 

Arroz e Soja Utilizando Helicóptero de Controle Remoto    
7. Informações de alerta sobre PM 2.5 e Poluição Fotoquímica  
8. Exame preventivo de câncer do ano fiscal de 2020    
9. Aviso sobre suspensão das aulas de japonês   
 

 
1. 小中学生の学用品費などの援助 

2. ひとり親家庭などの助成制度 

3. 新型コロナウイルス感染症対策について 

4. 国民健康保険税を改定します 

5. 国民年金保険料の学生納付特例制度 

6. ラジコンヘリコプターを使用した病害虫防除 

7. PM2.5と光化学スモッグに注意しましょう 

8. 2020年度がん検診 

9. 日本語教室休止のお知らせ 

 

Auxílio nas despesas de material escolar 
de alunos do Shōgakkō e Chugakkō. 

1．小中学生の学用品費などの援助 
 

■ Público alvo (quem se enquadra em um dos requisitos 
abaixo): 

1. Pessoas que pertencem a família isenta ou família que 
paga apenas uma porcentagem do imposto municipal 
do ano fiscal de 2020 (Reiwa 2 nendo). 

2. Pessoas que recebem o auxílio-família monoparental 
(jidō fuyō teate). 

3. Pessoas cuja renda é similar às situações 1 ou 2 e o Con-

selho da Educação (Kyoiku Iinkai) admitiu o auxílio. 
 

■ Modo de requerer: 
Peça o formulário de requerimento na 
escola (Shugaku-enjohi jukyu shinsei-
sho), anexe os documentos 
necessários e entregue novamente à 
escola.  

※ O requerimento pode ser feito em 
qualquer período do ano (lembrando que o auxílio só 
será pago a partir do momento da aprovação). 

 

Informações: Divisão de Promoção da Educação  
(Kyoiku Shinko-ka), Tel: 0778-22-7452 

 Sistema de ajuda para famílias monoparentais     2．ひとり親家庭などの助成制度 
 

Informações: Setor de Bem-Estar da Criança (Kodomo Fukushi-ka), tel: 0778-22-3006 ou 
 Sala de Consulta Geral sobre Crianças e Educação dos Filhos (Kodomo・Kosodate Sōgō Sōdan-shitsu), tel: 0778-22-3628 

 

■ Subsídio de uma parte das despesas para famílias monoparentais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ Para receber o auxílio ② e ③ é necessário fazer a aplicação de certificação. 
Período para solicitar a aplicação de certificação : 18 de maio (seg.) ~ 17 de junho (qua.) 

Classificação Valor da ajuda (máximo) Público alvo (se enquadra em algum dos itens) 

① Cuidado de criança doente 
ou pós-doença 

2,000 ienes por dia 
1. Família que recebe auxílio-família monoparental 
2. Família monoparental que recebe ajuda para gastos 

médicos 
3. Família isenta de imposto municipal 
4. Família que recebe ajuda de proteção social 

② Clube de assistência após 
aula (Houkago Jido Club) 

2,500 ienes por mês 

③ Valor do passe escolar de 
estudantes do colegial 
(koukou) 

10,000 ienes por mês 
*A metade do valor do passe escolar 
deverá ser arcado pela própria pessoa. 

Que se enquadra em um dos itens acima, de 1 a 3, 
ou que paga apenas uma porcentagem do imposto 
municipal 

Sobre a infecção pelo Novo Coronavírus（COVID-19） 
A Província de Fukui declarou o estado de emergência por conta propria! 

福井県が緊急事態宣言へ   ➡ Página 2 
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Sobre a contramedida da infecção  
do novo Coronavírus  

3．新型コロナウイルス感染症対策について 

Pedidos à todos os cidadãos da Província de Fukui sobre 
a contramedida da infecção do novo Coronavírus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preste muita atenção à nova infecção por coronavírus e 

tente manter a calma. (No momento, a informação a seguir 
foi até 26 de março. Para informações mais atuais, consulte o 
home-page da cidade.)  
Contato: Divisão de Promoção de Saúde (Kenkoo Zooshin-
ka), Tel: 0778-24-2221 

◆ Cuidados a serem tomados no dia-a-dia 
1.  Lavar as mãos 

Lavar bem as mãos com sabonete regularmente, quando 
voltar para casa, antes e depois de fazer a comida, antes 
das refeições. Usar desinfetante para as mãos e os dedos à 
base de álcool tem grande efeito também. 

2.  Etiqueta da tosse 
Ao tossir ou espirrar, use a máscara ou lenços de papel 

(tissue), toalhinhas, a manga da blusa, e cubra a boca e o 
nariz. Se você não tiver escolha, a não ser usar as mãos, 
lave-as imediatamente, pois se relar em maçanetas de 
portas poderá transmitir doenças ou infectar outras 
pessoas. 

3.  Cuidados com a saúde no dia-a-dia 
Certifique-se de dormir o suficiente e de manter uma 

dieta equilibrada para melhorar sua imunidade. 
4.  Evite lugares fechados, aglomerados e contato próximo 

Evite lugares fechados com má ventilação e aglomeração 
de pessoas. Devem tomar cuidado principalmente as 
pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas. 

◆ Diretrizes para consultas e exames médicos 
sobre nova infecção por coronavírus 

1. Se conscientizar da situação e do momento para fazer 
a consulta ou exame médico:  

∙ Se tiver sintomas de febre, resfriado, não vá à escola ou 
trabalho, descanse e não saia de casa. 

∙ Se estiver com febre e sintomas de resfriado, medir a 
temperatura e fazer a anotação todos os dias. 

2.  Qual o momento para entrar em contato com o 
Kikokusha - Sesshokusha Soodan Senta –  Centro de 
atendimento para pessoas que retornaram do exterior e 
para pessoas que tiveram contato com infectados. 

■ Caso corresponda a alguns do itens abaixo entre em 
contato com o Kikokusha - Sesshokusha Soodan Senta –  
Centro de atendimento para pessoas que retornaram do 
exterior e para pessoas que tiveram contato com 
infectados. 

・ Apresenta sintomas de gripe e febre acima de 
37.5 ºC há 4 dias ou mais (inclui os dias em 
que precisou tomar  antitérmicos). 

・ Apresenta fadiga intensa e dificuldade para 
respirar. 

■ As pessoas citadas abaixo são mais suscetíveis 
a apresentarem complicações, assim, se os sintomas 
mencionados acima continuarem por 2 dias, entre em 
contato com o [Kikokusha - Sesshokusha Soodan Senta]. 
・Pessoas idosas; 
・Portadores de doenças crônicas como diabetes, 

insuficiência cardíaca, doenças respiratórias (DPOC - 
doença pulmonar obstrutiva crônica, etc.) e pessoas que 
realizam diálise; 

・Pessoas que usam medicamentos imunossupressores 
ou anticancerígenos; 

・Gestantes  
※ Ainda não há nenhum relato de complicações severas 

em crianças, portanto siga as diretrizes acima em relação 
a infecção do novo Coronavírus, por favor. 

 
Caso tenha suspeita de infecção, ligue para o contato abaixo: 

Kikokusha Sesshokusha Soodan Senta mais próximo 
Centro de Saúde Tan-an (Tan’nan Kenko Fukushi Center) 

 ☎ 0778-51-0034 (24 horas) 

※ No período noturno será informado um número  
de celular para contato. 

 
※ Não vá diretamente às instituições médicas. As consultas 

relacionadas ao Novo Coronavírus devem ser 
primeiramente realizadas por telefone.     

◆ Consulta geral (consulta sobre saúde e 
prevenção de infecções pelo nova coronavírus) 

⇒  Telefone de consulta da prefeitura  
   (Divisão de Promoção de Saúde) ☎ 0778-24-2221  

Horário: 8h30 às 17h15 (Atendimento também nos 
sábados, domingos e feriados) 

⇒  Koosei Roodooshoo - Ministério da Saúde, Trabalho e 
Bem-Estar ☎ 0120-565653 (Discagem gratuita) 
Horário: 9h às 21h (Atendimento também nos sábados, 
domingos e feriados) 

※  Para as pessoas com deficiência de audição, faça a 
consulta pelo fax.  FAX: 03-3595-2756 

◆ Outras informações relacionadas 

⇒  Homepage do Koosei Roodooshoo - Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar “Perguntas e respostas sobre a 

infecção do novo Coronavírus.”  Resumo das informações 
do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a situação 
de surto do novo coronavírus no Japão, medidas 
governamentais, perguntas e respostas, etc.  

⇒  No homepage da cidade estão publicadas informações, 
notícias, situação de administração de estabelecimentos 
públicos, cancelamento ou adiamento de eventos, etc. 

“Informações relacionadas à infecção do novo Coronavírus” 

 

Código de Conduta da Província de Fukui (versão 2) 
 

A propagação do contágio prevalece mesmo 
após a declaração do pré-estado de emergência do 
dia 7 de abril, a situação permanece imprevisível, e 
o contágio da infecção está ocorrendo até em institu-
ições médicas. Para evitar uma maior disseminação 
da infecção e proteger a vida e a saúde dos entes 
queridos, peço ao povo da Província de Fukui que 
façam o seguinte até 6 de maio(quarta-feira). 

 

1. Isolamento social, evite saídas desnecessárias 
e urgentes como reuniões e refeições sociais. 

2. Medida preventiva total contra a infecção 
3. Não crie e nem se aproxime “ mantenha dis-

tância de locais hermeticamente fechados, 
aglomerados e lotados 

4. Medidas completas da prevenção da infecção 
no local de trabalho 

5. Antes de ir a uma instituição médica informe-
se por telephone 

6. Esforço máximo para apoiar as instituições 
médicas da Província 

7. Evite de ir para áreas alvo da declaração de 
emergência e outras províncias 

8. Mantenha a calma e evite de fazer compras 
mais que o necessário 

9. Proteção completa dos direitos humanos e pri-
vacidades pessoais 



Sistema Especial de Pagamento do 
Plano de Pensão Nacional  

para Estudantes 

5．国民年金保険料の学生納付特例制度 
 

Informações: Divisão de Seguro e Aposentadoria  
(Hoken Nenkin-ka), Tel: 0778-22-3002 

Se você é um estudante com idade de 20 anos ou mais, 
será possível prorrogar o pagamento dos prêmios do 
seguro do Plano de Pensão Nacional, Kokumin Nenkin, 
através de requerimento. Após o término do prazo de 
prorrogação do pagamento, se for dentro de 10 anos será 
possível pagar a aposentadoria retroativo. 

O prazo do pagamento retroativo será tratado da mesma 
forma como se o prêmio fosse pago integralmente. 

● Documentos necessários para aplicação: 
∙ Cópia  da Carteirinha de Estudante ou comprovante de 

matrícula  
∙ A data de certificação é posterior a 1 de abril de 2020 

(Reiwa 2 nen)  
※ Aplicação para o período anterior também será possível. 

(até 2 anos e 1 mês antes), neste caso é necessário a cópia 
da Carteirinha de Estudante ou o comprovante de 
matrícula. 

 

O valor de contribuição mensal do Plano de Pensão Nacional 
será revisado para o ano fiscal de 2020;  

De 16.410 ienes (antes da revisão) → 16.540 ienes (após 
a revisão) 

Informações: Escritório de Pensão de Takefu 
 (Takefu Nenkin Jimusho), Tel: 0778-23-1126 
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Método de Cálculo 
Parte médica 

Parte da ajuda para 
idosos na Fase Posterior 

Parte do pagamento 
de Cuidados 

Total 

Antes da  
revisão   

Depois da 
revisão 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Parcela proporcional 
à renda 

6.3% 6.7% 2.2% 2.6% 2.2% 2.2% 10.7% 11.5% 

Parcela de alocação 
de ativos 

13.0% 13.0% 3.5% 0.0% 3.5% 0.0% 20.0% 13.0% 

Parcela per capita ￥26,700 ￥26,700 ￥6,000 ￥10,000 ￥9,000 ￥11,000 ￥41,700 ￥47,700 

Parcela por família ￥23,400 ￥23,400 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥35,400 ￥35,400 

Revisão na taxa de imposto do Seguro Nacional de Saúde 4．国民健康保険税を改定します 
 

Informações e inscrições: Divisão de Seguro e Aposentadoria (Hoken Nenkin-ka), Tel: 0778-22-3002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Quanto ao Seguro Nacional de Saúde da cidade, as despesas médicas por pessoa continuam a aumentar devido ao aumento da 

proporção de idosos entre os membros cadastrados e ao avanço da assistência médica. Se essa situação permanecer inalterada, 
espera-se que um déficit de mais de 100 milhões de ienes seja gerado a partir do ano fiscal de 2020 (Reiwa 2 nendo), e o aumento 
da taxa de seguro nacional será inevitável. 

O imposto sobre o seguro é determinado pelo custo dos cuidados médicos e é revisado a cada dois anos. Esforços como 
promoção da saúde para cada membro e consulta adequada às instituições médicas levarão a uma redução no aumento do imposto 
sobre seguros. Pedimos a colaboração de todos as pessoas cadastradas. 

Informações de alerta sobre PM 2.5  
e Poluição Fotoquímica  

7．PM2.5と光化学スモッグに注意しましょう 
 

 No início da primavera, aumenta a concentração do 
PM2.5 (pi-emu ni ten go) e fica mais provável ocorrer a 
Poluição Fotoquímica (kōkagaku smog). Favor ficar atento 
nas informações emitidas pela cidade e província. 
 
 
 

No dia em que a província chamar a atenção para o PM 
2.5, não saia de casa sem necessidade ou urgência, e não 
fazer exercícios longos ao ar livre. Usar uma 
máscara também tem um certo efeito. 
Além disso, quando um aviso / alerta de 
smog fotoquímico é emitido pela província, 
até o cancelamento do aviso. interrompa as 
atividades ao ar livre e entre em ambientes fechados e 
feche as janelas caso sinta sintomas de irritação nos olhos 
ou garganta, lavar os olhos e fazer gargarejo, dependendo 
do caso, faça uma consulta médica. 

Informação: Divisão de Planejamento Ambiental 
(Kankyo Seisaku-ka), Tel: 0778-22-5342 

Pulverização para Prevenção de 
Doenças em Plantações de Arroz e 

Soja Utilizando Helicóptero  
de Controle Remoto    

6．ラジコンヘリコプターを使用した病害虫防除 
 

 Fungos podem degradar a 
qualidade do trigo. Por esse 
motivo, faremos a pulverização 
em meados de abril até o 
período do final de abril.  

Informações:  

∙ Sede de Pulverização Distrital de Takefu: JA Echizen 
Takefu, dentro da Divisão de Vendas Agrícolas (JA 

Echizen Takefu Einō Hanbai-kanai), ☎ 0778-21-2608  
∙ Imadate: Conselho de Pulverização da 

Área de Sabae / Imadate Instalações de 
produção do centro de contato leste de 
JA da Província de Fukui (Sabae 
Imadate chiku bōjo kyōgi-kai JA Fukui 
ken tōbu fureai senta seisan shisetsu-

ka),  ☎0778-51-8004 

Pesquisar Província de Fukui Informações sobre poluição do ar 



Abril -  Maio de 2020  ECHIZEN FLASH Página 4 

Exame preventivo de câncer do ano fiscal de 2020     8．2020年度がん検診 

Informações・Aplicação: Divisão de Promoção de Saúde (Kenko Zoshin-ka), Tel: 0778-24-2221 Fax: 0778-24-5885 
● Período de realização: 20 de abril de 2020 (seg.) à 31 de janeiro de 2021 (dom.) 
● Local: Hospitais e locais que realizam o exame coletivo.  

※ Os exames podem ser realizados em outros municípios, para mais detalhes, consulte o homepage da cidade ou a clínica 
que costuma frequentar. (Os exames de câncer de próstata, vírus da hepatite, bacteria pylori poderão ser realizados apenas 
em instituições médicas de Echizen.) 

Para fazer os exames, é necessário apresentar o cupom para exames. Para emissão do cupom para exames de 
câncer será necessário realizar a solicitação.  

Àqueles que desejarem, favor solicitar através de telefonema ou solicitação digital que consta na home page da 
cidade. Para pessoas inscritas no seguro nacional de saúde, seguro de saúde para idosos e público alvo gratuito 
(devido a idade definida) enviaremos o cupom para realização dos exames em meados de abril, neste caso não 
haverá necessidade de fazer a solicitação. 

 

● Público alvo ※Idade completa até o dia 1º de abril de 2021.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 1:  Pessoas com menos de 39 anos de idade também poderão realizar os exames de saúde nos locais onde são realizados os 
exames coletivos. Favor comunicar a Divisão de Promoção de Saúde (Kenko Zoushin-ka), antecipadamente. 

※ 2:  Pessoas com menos de 49 anos de idade também poderão fazer o exame de estômago (Radiografia com Bário), nos locais 
onde são realizados os exames coletivos. Favor comunicar a divisão de promoção da saúde (kenko zoushin-ka), 
antecipadamente.  

※ 3:  Necessário, ao acordar, coletar o catarro numa vasilha e enviar por via postal, para examinar se há presença de células 
cancerígenas. Necessário tirar uma radiogradia do tórax para exame. 

※ 4:  Por favor, escolha um dos exames.    
※ 5:  Apenas nas instalações médicas da cidade. 

Aviso sobre suspensão das  
aulas de japonês   

9．日本語教室休止のお知らせ 
 

Como vem sendo divulgado nos noticiários da TV e 
redes sociais, a infecção pelo novo Coronavírus continua se 
espalhando por todo o Japão. 

Para evitar a infecção / propagação, as aulas 
em  grupo continuarão canceladas durante o mês de abril e 
maio. 
Somente as aulas individuais terão retorno: 

INDIVIDUAL: a partir de 7 de maio de 2020 (quinta-feira)  
Observação: Pode ser que esse período se prolongue por mais 
tempo. Para as pessoas que pretendem retornar ou iniciar a 
aula individual, pedimos que verifiquem a lista de 
checagem e  prevenir a infecção por COVID-19. 

■ Porém pedimos para observar e seguir as seguintes pre-
cauções: 

∙ Antes e depois da aula, juntamente com a professora, 
desinfetar as mãos.  

∙ Na sala de aula, não sentar de frente à professora, mas 
do lado. 

∙ Use uma máscara o máximo possível ou cubra a boca 
com um lenço ou uma mini toalha ao falar.   

 
Vamos proteger a nossa saúde! Agradecemos desde já a 
compreensão e colaboração de todos. Muito obrigado. 
 

Informação: Associação Internacional de Echizen - EIA 
Tel: 0778-24-3389  Email: info@e-i-a.jp  

Facebook: EIA-Flash  
Local: Shimin Plaza Takefu (dentro do Al plaza Heiwado  
3 and.), Echizen-shi Fuchu1-11-2  

Exame Preventivo Público alvo Conteúdo 
Local Taxa 

(ienes) 
Público alvo 

gratuito Coletivo Hospital 

Câncer do Intestino 
Grosso 

Acima de 40 anos   ※1 Exame de fezes(2 vezes) ○ ○ ￥500 

41･46･51･

56･61 anos e 
acima de 65 
anos 

Câncer do Pulmão Acima de 40 anos   ※1 
Exame da radiogradia 
do tórax 

○ ○ ￥500 

(Exame de expectoração) 
Aqueles que possuem 
histórico de fumante 

Citologia de catarro ※3 ○ ○ Gratuita 

Câncer de Mama 
Mulheres acima de 40 
anos (quem não fez o 
exame no ano passado) 

Mamografia ○ ○ ￥1,000 

Câncer do 
Estômago 

Acima de 50 anos 
(quem não fez o exame 
no ano passado) ※2 

Radiografia com Bário ※4 ○ ○ ￥1,000 Acima de 65 
anos 

Endoscopia ※4 × ○ ￥2,000 

Câncer no 
colo do útero 

Mulheres acima de 20 
anos (quem não fez o 
exame no ano passado) 

Papanicolau 
Exame citológico 

○ ○ ￥1,000 
21･26･31･36 
anos e acima 
de 65 anos 

Câncer de próstata 
Homens entre 50 a 69 
anos de idade 

Exame de sangue ○ ○※5 ￥500 65 a 69 anos 

Vírus da hepatite Acima de 40 anos Exame de sangue ○ ○※5 ￥500 ― 

Bacteria pylori 20 a 75 anos Exame de sangue ○ ○※5 ￥1,000 ― 


