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Maio – Junho  de 2020 
       

       População de Echizen-shi 
       População total:  82363 pessoas 
        Estrangeiros:        4599 pessoas 
            (Brasileiros  3286 pessoas)  
      

   ※Dados da População:  Total em 1 de abril,  
                                           Estrangeira em 1 de maio. 

1. Contramedidas tomadas pela Província e Governo para 
combater a infecção pelo novo coronavírus 

2. À todos os cidadãos  aviso e pedido em relação à infecção 
do novo coronavírus  

3. Para empresas que empregam estrangeiros 
4. Teste de anticorpos de rubéola e vacinação gratuita  
5. Alteração na data da vacina antirrábica coletiva  
6. Subsídio para Vacina Pneumocócica para Idosos (Haien 

Kyūkin) 
7. Suspensão da coleta em local especificado de produtos 

metálicos e aparelhos eletrônicos     
8. Subsídio para tratamento ambulatorial para  
       parar de fumar 

1. 国・県の新型コロナウイルス感染症対策事業 

2. 市民の皆様へ 新型コロナウイルス感染症に関す

るお願いとお知らせ 

3. 外国人を雇用している事業者へ 

4. 風しん抗体検査と予防接種を助成します 

5. 狂犬病予防注射の日程を変更します 

6. 高齢者用肺炎球菌ワクチンを助成します 

7. 金属類・電気製品の拠点回収を中止 

8. 禁煙外来治療費を助成します 

 
Contramedidas tomadas pela Província e 
Governo para combater a infecção pelo 

Novo Coronavírus 
1. 国・県の新型コロナウイルス感染症対策事業 

 

1. Subsídio Especial de Valor Fixo (Governo) 
特別定額給付金 

● Alvo: Cidadãos que estão registrados no Registro Básico de 
Residentes na data de 27 de abril de 2020 

● Valor do benefício: 100 mil por pessoa (somente 1 vez) 
● Modo de solicitação: Nos meados do mês de maio,  

a prefeitura enviará o formulário de solicitação para cada  
responsável da família; preencher com os dados necessários 
e enviar de volta ou fazer a solicitação on-line. 
※ Para fazer a solicitação on-line, é necessário o cartão de 

pessoa física My number. 
※ Para evitar a propagação de doenças infecciosas, a 

aplicação deverá ser feita basicamente por via correio 
ou on-line. 

● Forma de pagamento: O dinheiro (de todos os membros da 
família) será depositado na conta bancária do responsável da 
família preenchido no formulário de solicitação. Somente em 
casos que não tenha uma conta bancária ou tenha outros  
motivos particulares, poderá ser pago no guichê. 

● Prazo para a solicitação: até os meados do mês de agosto 
(O prazo de inscrição é de três meses a partir da data em 
que a inscrição é recebida por correio) 

● Início do pagamento: Será pago sequencialmente de 
meados ao final de maio. 
※ Para mais detalhes, consulte o homepage da cidade. 

Contato: Grupo de suporte do Subsídio Especial de Valor Fixo 
(Tokubetsu Kyufukin Shien Tiimu), ☎0778-42-7313,  
das 8h30 às 17h15. 

 

2. Benefício especial extraordinário para 
famílias que criam filhos (Governo) 

● Alvo: Pessoas que receberam o Auxílio Infantil (Jido Teate) 
referente ao mês de abril de 2020 (mês de março incluso) 
As crianças alvo incluem crianças nascidas até 31 de março 
de 2020 e crianças que estavam no ensino ginasial até o 
mês de março (atualmente está no primeiro ano do  

ensino médio ).※Há restrições na renda 
● Valor do benefício: 10 mil ienes por cada criança 

(somente 1 vez) 
●  Modo de solicitação: não é necessário fazer a solicitação 

※ Porém, se o responsável for funcionário público, é 
necessário apresentar um certificado do local de 
trabalho e fazer a solicitação. 

● Mês do pagamento do benefício: Durante o mês de junho 
Contato: Divisão do Bem-Estar Infantil (Kodomo Fukushi-ka) 
Telefone especial: 0778-22-3560 (disponível até 31 de maio de 
2020), das 8h30 às 17h15 

 

3. Benefício de cooperação com o pedido de 
fechamento temporário de estabelecimento 
e redução no horário de funcionamento 
temporário de estabelecimento, outros 
(Província) 

A fim de fortalecer as medidas para impedir a propagação do 
Novo Coronavírus, muitas empresas fecharam temporariamen-
te devido a uma medida do estado de emergência decretado.  
E para apoiar essas empresas, a província e os municípios se  
uniram para poderem auxiliar com algum benefício estas  
empresas que colaboraram com o pedido de fechamento 
temporário do estabelecimento.  
● Taxa de cooperação para solicitar o fechamento 

temporário de estabelecimento 
Um benefício será fornecido pelo estado, para o proprietário 
das pequenas e médias empresas e proprietários autônomos 
que cooperaram com o pedido de fechamento temporário ou 
reduziram o horário comercial dos estabelecimentos. 
● Valor do benefício:  Em caso de fechamento temporário  

de estabelecimentos determinados, 500 mil ienes para 
pequenas e médias empresas, proprietário autônomo 200 
mil ienes. 
Em caso de estabelecimentos que reduziram o horário de 
funcionamento: 250 mil ienes para pequenas e médias 
empresas, proprietário autônomo 100 mil ienes  

※Para mais detalhes, consulte o homepage da cidade. 
Contato: Centro de Chamada de Medidas de Emergência da 
Província de Fukui (Fukui ken Kinkyu Jitai Sochi Koru Senta) 
Discagem direta: 0776-20-0766 
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Pedido e aviso (atualizado em 24 de abril de 
2020)Consulte o homepage da cidade para 

obter informações atualizadas 
2. 市民の皆様へ 新型コロナウイルス感染症に関するお

願いとお知らせ 
 

Pedido à todos os cidadãos 
Por favor, coopere na prevenção da disseminação de doenças 
infecciosas pelo Novo Coronavírus para terminar o mais 
rápido possível. 

● Evite saídas desnecessárias e sem urgência, e use a 
máscara. 

● Cuide da sua saúde diariamente, lave bem as mãos, pra-
tique a etiqueta da tosse e previne-se contra a infecção. 

● Evite as 3 condições de riscos “lugares mal ventilados”, 
“lugares com aglomeração de pessoas” e “conversações 
com pessoas muito próximas” 

● Sempre aja com calma e senso sobre os direitos 
humanos, para não fazer discriminação injusta, 
preconceito, intimidação ou difamação através de SNS 
contra pessoas infectadas e suas famílias. 

 

Contramedidas tomadas pela cidade para 
combater a infecção pelo Novo Coronavírus 

Para combater a infecção pelo novo coronavírus, a cidade 
está adicionando um orçamento suplementar e realizando os 
seguintes projetos:  

 

1. Apoio financeiro  
◆ Subsídio de emergência para as famílias que 

estão criando filhos em Echizen-shi 
● Alvo: Crianças que estão registradas na data de 1º de 

abril em Echizen-shi (crianças nascidas entre 2 de abril 
de 2002 à 6 de maio de 2020) 

● Valor do subsídio: 30 mil ienes para cada criança 
(somente 1 vez) 

● Modo de solicitar: não será necessário 
※ Para estudantes do segundo e terceiro ano do ensino 

médio ou caso o responsável seja funcionário público,   
é necessário solicitar. 

Em meados de maio, será enviado o formulário de solicitação. 
Preencha devidamente e envie de volta. 

● Início do pagamento do subsídio: Previsto a ser pago 
sequencialmente após meados de maio. 

 

◆ Subsídio de emergência para as famílias 
monoparentais  

● Alvo: Estudantes do segundo e terceiro ano do ensino 
médio que recebam o subsídio de família monoparental ou 
de despesas médicas para família monoparental na data de 
1 de abril. 

● Valor do subsídio: 10 mil ienes para cada criança 
(somente 1 vez) 

● Modo de solicitar : não será necessário 
● Início do pagamento do subsídio: meados de junho 

Contato: Setor do Bem-Estar Infantil (Kodomo Fukushi-ka) 
Telefone especial: 0778-22-3560 (disponível até 31 de maio 
de 2020)  Horário: 8h30 às 17h15 
 

◆ Subsídio especial extraordinário para portadores de 
deficiência  

● Alvo: Pessoas que se enquadram nos itens ① ou ② 
① Pessoas que estão registradas na cidade na data de 1 de 

abril de 2020 
② Pessoas que possuem uma dessas cadernetas, “caderneta 

de portador de deficiência física nível 1 ou 2”, “caderneta 
de portador de deficiência intelectual A1, A2”, ou 
“caderneta de saúde e bem-estar do portador de distúrbio 
psiquiátrico nível 1”na data de 1 de abril de 2020. 

● Valor do subsídio: 20 mil ienes para cada pessoa 
(somente 1 vez) 

● Método de solicitar/ /pagamento:  
● Entre as pessoas alvo para receber o subsídio, as pessoas 

que recebem o “Subsídio de despesas médicas para 
pessoas portadoras de deficiências graves”, não precisam 
solicitar. O subsídio extraordinário será depositado na 
mesma conta do subsídio de despesas médicas nos 
meados do mês de maio. 

● Entre as pessoas alvo para receber o subsídio, as pessoas 
que não recebem o “Subsídio de despesas médicas para 
pessoas portadoras de deficiências graves”, o formulário 
de solicitação será enviado nos meados do mês de maio. 
Preencha com os dados necessários e envie de volta no 
envelope resposta anexo. Depois disso, será feito o 
depósito do dinheiro na conta bancária que foi preenchida 
no formulário. 
※ Para mais detalhes, consulte o homepage da cidade. 

Contato: Divisão de Bem-Estar Social (Shakai Fukushi-ka)  
Telefone especial: 0778-22-3560 (disponível até 31 de maio 
de 2020) Horário: 8h30 às 17h15 

 

2. Negócios de Promoção Empresarial  
Um subsídio será pago para fornecer apoio rápido e abrangente 
às empresas para dissipar os efeitos da propagação pelo novo 
coronavírus.   
① Subsídio de apoio às empresas para não 

serem derrotados pela pandemia corona. 
● Alvo: Empresários autônomos, grupos e também 

empresas médias e pequenas dentro da cidade (※) grupos 
constituídos por eles. 
※ Tipos de negócios alvo: agricultura, silvicultura e 

pesca, fabricação, atacados, negócios de varejo, 
alimentação, educação, suporte à aprendizagem, etc. 

※ Poderá haver alguns tipos de negócios que não se 
enquadram, portanto, entrem em contato. 

● Valor do subsídio: O limite superior é de 100.000 ienes 
por pessoa (10/10 das despesas alvo serão cobertas).    
※ Limite máximo 1 milhão de ienes 

● Empresa alvo: Empresas que estão se esforçando para 
eliminar os efeitos de novas infecções por coronavírus e 
levar à continuidade dos negócios. 

● Despesa alvo: Despesas necessárias para realizar os 
negócios.  
※ Despesas com publicidade, recipientes necessários para 

entrega de alimentos e bebidas, etc.  
② Subsídio de apoio aos grupos de comércios 

“ativos” 
● Alvo: Grupo formado por 5 ou mais comerciantes da 

cidade 
● Valor do subsídio: limite máximo de 2 milhões de ienes 

(2/3 das despesas alvo serão cobertas, serão adicionados 
100.000 ienes para 1 pessoa que compõe o grupo dentro 
da cidade). 

● Empresa alvo: Empresas que estão se esforçando para 
eliminar os efeitos de novas infecções por coronavírus, 
com negócios prosperadores com vendas e envio de 
informações para fora da província (onde o custo do 
projeto excede 1 milhão de ienes). 

● Despesas alvo:  Despesas comerciais, como custos de 
desenvolvimento de produtos e custos de publicidade, etc. 

● Prazo de solicitação: 28 de dezembro (seg.) para ambos 
①②. 
※ Também estão incluídas as despesas ocorridas após 1º 

de abril. 
※ Após a decisão do pagamento , efetuaremos um 

pagamento aproximado de dois terços do valor da 
decisão de entrega. 

Contato: Divisão de Política Industrial (Sangyo Seisaku-ka), 
☎0778-22-3047 
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[Informações relacionadas - Informações de 
entrega de comidas (delivery e take-out) em 
restaurantes da cidade] 
 

Com a disseminação da infecção pelo novo Coronavírus, 
muitos restaurantes tiveram que fechar suas portas. Para 
incentivar o comércio, foi aberto um website com 
informações de restaurantes que fazem entrega de comidas 
(delivery) e também “take-out” (compre e leve para casa).  
O nome do site é “TAKE OUT Echizen” (TAKE OUT えち

ぜん). Neste site poderá conferir os restaurantes e os 
cardápios também. Além disso, os restaurantes que desejam 
ser listados poderão se inscrever gratuitamente. 
Contato: TAKE OUT えちぜん (Equipe de suporte えちぜん

テイクアウト) Takahashi. 
E-mail: sunomono.echizen@gmail.com 
Além deste website, há outros sites e programas que estão 
incetivando o comércio.  
 

3. Apoio à aprendizagem em casa durante o 
fechamento temporário da escola 

Durante o período de fechamento das escolas primárias e 
ginasiais, os professores elaboraram vídeos para incentivar os 
estudos das crianças, alunos em casa. As crianças, alunos 
poderão assistir os vídeos no computador ou tablet doméstico. 
Os vídeos foram projetados para manter os alunos motivados a 
aprender, criar mais conteúdo e pensar por si mesmos.  
4. Compras de máscaras, termômetros, etc. 
Supondo que o período até o final da doença infecciosa  
pelo Novo Coronavírus será prolongado, adquirimos itens 
de higiene necessários etc. para impedir a propagação da 
infecção nas escolas após a retomada das aulas, abrigos de 
evacuação em caso de calamidades e também para  

prevenir a infecção de gestantes.  

Máscaras: Estoque de máscara para abrigo de evacuação 
67.000 peças, máscara para gestantes (para distribuição da 
cidade) 4.500 peças, escola (máscara de tecido para 
crianças / professores após o reinício da aula) 30.000 peças. 
Termômetro (tipo sem contato): 100 peças. 
Outros: (Desinfetantes) 
 

Outras informações 
● Sobre o sistema de prorrogação do  

pagamento de impostos devido à influên-
cia da infecção do Novo Coronavírus. 

Para pessoas que estão com dificuldade em pagar impostos 
devido aos efeitos da infecção pelo Novo Coronavírus,  
existem sistemas especiais e de prorrogação.  
Para evitar a propagação de infecções pelo Novo Corona 
vírus, os requerimentos serão aceitos por correio,  
em princípio. Por favor, entre em contato com a Divisão de 
Cobrança de Impostos (Shunou-ka).  
※ O "sistema especial" será válido somente após a aprov-

ação das leis e regulamentos relevantes no Congresso. 
※ Para mais detalhes, consulte o homepage da cidade 
Contato: Divisão de Cobrança de Impostos (Shunou-ka ), 
☎0778-22-3015 

 

● Sobre a suspensão do exame de saúde,  
       exame de câncer  
Para impedir a propagação de infecções pelo Novo Corona 
vírus, estamos suspendendo a entrega e a implementação de 
exames de saúde e exames de rastreamento de câncer.  
O exame de saúde coletivo agendado para maio e junho será 
cancelado (parcialmente adiado). 
Contato: Seção de Promoção da Saúde (Kenko Zoshinka)  

☎0778-24-2221 

Para empresas que empregam 
estrangeiros 

3. 外国人を雇用している事業者へ 
 
Por favor, cooperem com a coleta especial do 
imposto residencial. 
Como regra geral, é uma obrigação dos pagadores de 
salários reter o imposto de renda e em nome dos 
funcionários contribuintes, fazer a coleta especial do 
imposto residencial da folha de pagamento mensal 
(dedução do pagamento) e fazer o pagamento para o 
município onde o empregado mora.  
Quando um funcionário estrangeiro é 
dispensado da empresa ou volta para o seu país 
(sai para fora do Japão). 
Para que não esqueça de pagar o imposto residencial,  
a empresa poderá tomar os seguintes procedimentos. 
① Sobre a coleta coletiva do restante do imposto 

residencial 

Você pode cobrar o imposto de residência restante a 
partir do salário ou do subsídio de aposentadoria 
fornecidos no momento da demissão. 

② Nomeação de um procurador para fazer o pagamento 
dos impostos 
Se a pessoa que retornar ao seu país e não puder pagar 
o imposto de residência até o momento em que sair 
do Japão, ela pode nomear uma outra pessoa que 
resida no Japão, e que executará o 
procedimento tributário (procurador 
para fazer o pagamento de 
impostos). Neste caso, é necessário 
notificar a prefeitura. O procurador 
de pagamento de impostos também 
pode nomear uma empresa também. 

 
Informações: Divisão de Impostos (Zeimu-ka),  

☎0778-22-3014 

 

Teste de anticorpos de rubéola e 
vacinação gratuita  

4. 風しん抗体検査と予防接種を助成します  
No final do mês de março foi enviado cupons para fazer os 
exames de anticorpos e vacina contra rubeola gratuitos 
para homens nascidos entre 2 de abril de 1962 a 1 de abril 
de 1979.Faça primeiro o teste de anticorpos de rubéola; se 
o resultado for negativo (que não há anticorpos 
suficientes), tome a vacina.  

※ O teste e a vacina é uma vez por 
pessoa. Pessoas que já usaram o 
cupom no ano fiscal passado 
(2019), não poderão usar este ano. 

 
 
Informações: Divisão de Promoção de 
Saúde (Kenkou Zoushin-ka)  
☎0778-24-2221 
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Alteração na data da vacina 
antirrábica coletiva  

5. 狂犬病予防注射の日程を変更します 
 

Para evitar a propagação da infecção pelo Novo 
Coronavírus, a Campanha de Vacinação Antirrábica 
(vacina coletiva para cachorros), foi prorrogada para a data 
descrita abaixo. 
＊ Os proprietários de cães são obrigados, por lei, a fazer 

o registro dos cães e as vacinas contra raiva 1 vez por 
ano. 

◆ Data: dia 28 de junho (dom.) 
◆ Locais e Horários:  

● Estacionamento da Prefeitura de Echizen, das 9h às 
11h30.   

● Estacionamento da Ai-Paaku Imadate (Awatabe-cho 
9-1-9), das 13h30 às 15h. 

◆ Trazer no dia o cartão que foi enviado por correio pela 
prefeitura (em meados de março) 
● Taxa de vacinação: 2.750 ienes/animal. 
● Taxa de comprovante de vacinação (chūshazumihyō) 

550 ienes/animal. 

※ A taxa de vacinação coletiva foi revisada a partir 
do ano fiscal de 2020. 

※ 6.300 ienes para registro de novos animais, com 
vacina e comprovante de vacinação(chūsha zumihyō) 
inclusos. 

 

◆ Atenção (Aos donos dos cachorros) 
● Quem tiver sintomas de gripe e/ou febre, pedimos 

que evite comparecer no dia da vacina coletiva. 
● Durante a vacina e o tempo de espera, pedimos que 

mantenham distância entre uma pessoa e outra. 
● Favor comparecer usando máscara. 
● Caso queira fazer a vacinação antirrábica antes da 

data marcada acima, favor procurar a clínica 
veterinária. 
※ Diante dessa situação, há possibilidade de 

cancelamento da vacinação coletiva. Nesse caso, não 
haverá mais prorrogação. 

Informações: Fukui Dōbutsu-aigo Kanri-shien Center  

ふくい動物愛護管理センター協会 ☎0776-43-6089 
Divisão de Política Ambiental (Kankyo Seisaku-ka)  
☎ 0778-22-5342 

Subsídio para Vacina Pneumocócica 
para Idosos (Haien Kyūkin) 
6. 高齢者用肺炎球菌ワクチンを助成します 

Público alvo: pessoas que se referem aos ítens ①, ② que 
nunca tomaram a vacina pneumocócica (23 Valente). 
① Pessoas que, no ano de 2020 (Reiwa 2 nendo) que vão 

completar 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100anos de idade. 
② Pessoas de 60 a 64 anos que têm disfunção cardíaca, 

renal, respiratória ou imunológica e são equivalentes 
ao Nível 1 para portadores de deficiência física. 
● Prazo da vacinação: até 31 de março de 2021 

(Reiwa 3 nen) 

※ Vai depender também dos dias que 
poderá consultar a instituição médica 

● Taxa: 4.000 ienes (1 vez por pessoa) 
● O que levar: Cupom para a vacina, 

formulário de exame médico preenchido, 
cartão de seguro de saúde  
※ Marque uma hora (yoyaku) na instituição médica. 
※ Para quem perdeu o cupom de vacina ou o 

formulário de exame médico, é necessário fazer a 
reemissão. 

Informações: Divisão de Promoção de Saúde (Kenkou 

Zoushin-ka) ☎0778-24-2221 

Subsídio para tratamento ambulatorial 
para parar de fumar 
8. 禁煙外来治療費を助成します  

Para as pessoas que estão pensando em parar de fumar será 
concedido subsídio para despesas ambulatoriais.  
◆ Público alvo: pessoas que terminaram o tratamento 

ambulatorial contra o fumo e que estão cobertas pelo 
seguro de saúde.  
● Após o término do tratamento e também na época do 

requerimento, é residente na cidade  
● Possui seguro de saúde que é aplicado em 

instituições médicas e o processo de tratamento 
terminou dentro do período 

● Não recebe outros tipos de subsídio, auxílio (família 
monoparentais, despesas médicas altas para portadores 
de deficientes) 

◆ Valor do subsídio: Metade do valor das despesas do 
tratamento ambulatorial com seguro (no valor máximo de 
10.000 ienes) 

※ 1 vez apenas por pessoa. 
※ Válido apenas para gastos à partir da primeira consulta 

dentro do prazo de 12 semanas. 
◆ Modo de requerir: Requerir até o final do mês seguinte do 

término do tratamento, entregando juntamente 
comprovantes de recibo dos gastos no tratamento, relatório 
das consultas médicas e requerimento. 

◆ Documentos necessários para o 
requerimento:   
● Formulário para Requerimento do 

Subsídio para despesas ambulatoriais  
● Recibo emitido pelo hospital 
● Relatório das consultas médicas  
● Caderneta bancária (ou cartão) para 

depósito do subsídio 
※ É possível fazer o download do formulário através da 

Homepage da cidade) 
Informações: Divisão de Promoção de Saúde (Kenkou 

Zoushin-ka) ☎0778-24-2221 

Suspensão da coleta em local especificado de produtos metálicos e aparelhos 
eletrônicos    7. 金属類・電気製品の拠点回収を中止  

Para evitar a propagação do novo coronavírus, a Associação de Limpeza de Nan-etsu nº 1 (Dai 1) suspenderá a coleta em 
local especificado de produtos metálicos e aparelhos eletrônicos que estava prevista em 7 de junho de 2020 (dom.).  
Sobre os planos futuros, serão informados no homepage da cidade. 
● Contato: Divisão de Política Ambiental (Kankyō Seisaku-ka) ☎0778-22-5342     


