
ECHIZEN FLASH Edição. No.177  

Junho – Julho  de 2020 
           
  População de Echizen-shi  
       População total:  82395 pessoas 
        Estrangeiros:        4705 pessoas 
            (Brasileiros   3413 pessoas)  
      

   ※Dados da População:  Total em 1 de Maio,  

                                        Estrangeira em 1 de Junho. 

 1. Cupom vale-produto de apoio local para combater o novo 

Coronavírus 

2. Aviso da Divisão do Bem-estar Infantil 

3. Informações de Saúde 

4. Inscrições abertas para usuários do Cemitério Municipal 

5. Coleta de Metais e Aparelhos Eletrônicos em Local Especificado 

6. Fornecemos Produtos Reciclados 

7. Sobre aquisição do cartão My Number 

8. Prevenção contra Doenças Transmitidas por Mosquitos 

9. Sobre o uso da biblioteca 

10. Junho é o mês da Conscientização Ambiental 

11. Semana da Igualdade de Gêneros 

12. Aviso de cancelamento do festival de verão 

13. Aviso da Vila das Facas  

1. 越前市コロナに負けない地域応援商品券 

2. 子ども福祉課からのお知らせ 

3. 今月の健康情報   

4. 市営墓地の使用者募集 

5. 金属類・電気製品の拠点回収 

6. 再生品を提供します 

7. マイナンバーカードの取得について  

8. 蚊からうつる感染症を予防しましょう 

9. 図書館の利用について 

10. 6月は環境月間です 

11. 6月23日～30日は男女共同参画週間 

12. 市サマフェス開催中止のお知らせ 

13. 刃物の里からのお知らせ 

 
“Cupom vale-produto de apoio local para combater o novo Coronavírus” 

1. 「越前市コロナに負けない地域応援商品券」について 
 

A fim de promover o consume na cidade, e proteger a economia local atingida pela infecção do novo Coronavírus, 
será emitido um “cupom vale-produto de apoio local para combater o novo Coronavírus” com um prêmio de 20%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Em caso de perda do cartão (hagaki) para compra do boleto, não será reemitido. 
Há limite de quantidade de cupons. A venda será encerrada conforme o término dos cupons. 
 

Informações: Conselho de Promoção Comercial de Emissão do “cupom vale-produto de apoio local para combater o 
novo Coronavírus” (Echizen-shi korona ni makenai chiiki ōen shōhin-ken hakkō jigyō suishin kyōgi-kai)  

(dentro da Divisão de Política Industrial da Prefeitura de Echizen) ☎0778-22-3047  FAX: 0778-22-5167 

Conteúdo do cupom vale-produto 1 boleto: 12 cupons de 1,000 ienes cada 

Pessoa alvo para venda Cidadãos de Echizen 

Valor de venda do boleto 1 boleto (12 cupons): 10,000 ienes 

Modo de comprar O cartão (hagaki) para compra do boleto será enviado a 
todas as famílias com antecedência. 
Leve o cartão (hagaki) até a loja especificada e compre o 
cupom vale-produto.  
* É permitido a compra de até 3 boletos por cada família. 

Período de venda De 19 de julho (dom.) à 31 de agosto (dom.) 

Local de venda 19 de julho (dom.) 
AW-I Sports Arena de Echizen, Ginásio de Esportes 
Geral de Tannan, Câmara do Comércio de Takefu, Ai 
Pakku Imadate 
A partir de 20 de julho (seg.) 
21 correios da cidade (exceto os postos de correio de 
Kitahino, Takefu An-youji, Minami Nakayama), guichê 
“shuunou” no 1º andar da prefeitura. 

Período de uso do cupom De 19 de julho (dom.) à 1º de novembro (dom.) 
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Subsídio de Despesas Médicas  
será fornecido para estudantes  

do ensino médio 
子ども医療費助成対象を高校生まで拡充します 

 

A partir de outubro de 2020, ao fazer consultas 
medicas, será fornecido o subsídio de Despesas 
Médicas para estudantes do ensino médio 
(completar 18 anos até o final do ano letivo). 
Serão alvo também as pessoas que estiverem já 
trabalhando ou já casados. Para 
as pessoas alvo, nos meados de 
julho serão informados o método 
de aplicação. Por favor, façam a 
aplicação sem falta. 

Entrega da Notificação da Situação Atual 
do Auxílio Infantil (Jidō Teate) 

児童手当の現状届はお早めに 
 

Para o público alvo será enviado uma notificação pelo correio 
em meados do mês de junho. Favor verificar o conteúdo do 
envelope e enviar os documentos necessários até o prazo 
determinado. 
Atenção! Se esquecer de fazer a notificação, não poderá 
receber o auxílio a partir do mês de junho. 
● Período de entrega dos documentos: Até o dia 30 de 

junho (ter.). 
● Método de envio: Utilize o envelope-resposta anexo e en-

vie por correio. 
※ Também é possível fazer a solicitação eletrônica 

usando o My Number Card. 

Aviso da Divisão do Bem-estar Infantil  2. 子ども福祉課からのお知らせ 

Informações: Divisão do Bem-estar Infantil (Kodomo Fukushi-ka), ☎0778-22-3006 

 Informações de Saúde 3. 今月の健康情報   
Informações: Seção de Promoção da Saúde (Kenko Zoshin-ka), ☎0778-24-2221 

Poderá assistir vídeos de exercícios 
(treinamentos) em casa 

おうちでトレーニング動画を配信しています 

 

Para evitar a propagação da infecção pelo novo 
Coronavírus, as pessoas estão passando o maior tempo 
dentro de casa e tem menos chance de exercitar o 
corpo. 
Para promover a sáude corporal estamos apresentando 
vídeos de exercícios para fazer em casa. Dessa vez 
produzimos um video de exercícios com a cooperação 
do lutador de esgrima da cidade de Echizen. Poderá 
assistir os vídeos no homepage da cidade. 

Cuidado com a  
intoxicação alimentar!       

食中毒に気をつけましょう 
 

Para evitar intoxicação alimentar, é necessário "não 
juntar" bactérias aos alimentos, "não aumentar" as 
bactérias aderidas e "matar as bactérias (esterilizar)". 
Mantenha esses três princípios em mente. Além disso, 
durante a estação chuvosa até o verão, o 
tempo fica quente e úmido, e as bacté-
rias podem se propagar facilmente, 
portanto coma o mais rápido possível 
após o cozimento dos alimentos. 

Cuidado com a Hipertemia 
“Necchuushou” 
熱中症に注意してください 

 

Usar uma máscara é eficaz como medida preventiva 
contra novas infecções por coronavírus. 
No entanto, se você usar uma máscara quando a 
temperatura estiver elevada e alta umidade, pode 
causar hipertemia. Vamos conciliar a prevenção de 
doenças infecciosas e hipertemia e passar a estação 
quente saudavelmente. 
● Vamos controlar a temperatura e fazer a 

ventilação 
 Vamos usar o ar condicionado sem economizar 

energia excessivamente. 
 Vamos abrir as janelas e usar ventiladores. 
 Use higasa (sombrinha p／ sol) e chapéus e fique 

na sombra. 

 Use roupas respiráveis, higroscópicas e de secagem 
rápida. 

● Vamos remover a máscara adequadamente 
Quando estiver usando a máscara, evite fazer 
exercícios pesados, e se conseguir garantir uma 
distância suficiente (2 metros ou mais) com 
pessoas ao ar livre, retire sua máscara. 

● Vamos beber bastante líquido e repor o sal 
Usar uma máscara torna mais difícil perceber se 
está com sede. Mesmo não sentindo sede, a 
recomendação é ingerir um pouco de água e 
quando transpirar muito, é importante também 
repor o sal (conteúdo mineral). 

● Vamos cuidar da saúde no dia a dia 
Se você estiver doente, será mais provável que 
sofra hipertemia, portanto, durma o suficiente e 
tenha uma dieta bem equilibrada. 
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Prevenção contra Doenças 
Transmitidas por Mosquitos 

8. 蚊からうつる感染症を予防しましょう 
 

Você terá mais chances de ser picado por um 
mosquito quando estiver fazendo atividades ao ar 
livre de agora em diante até o outono. A febre de 
dengue que foi trazida do exterior é transmitida para 
as pessoas pela picada de mosquitos, por isso a 
prevenção mais importante é não ser picado pelo 
mosquito. 
● Medidas preventivas:  

① Para impedir a reprodução de mosquitos. 

 Eliminar poças de água para não reproduzir larvas de 

mosquitos. 
 Águas estocadas para regar, trocar uma vez por 

semana e fazer limpeza. 
 Cortar os arbustos e matos, onde tem má ventilação, 

para evitar que os mosquitos fiquem aglomerados. 
② O que fazer para não levar picada de mosquitos. 
 Quando sair ao ar livre, vista roupas de manga 

comprida e calça comprida. 
 Use repelentes de insetos. 
 Coloque tela em portas e janelas para que o 

mosquito não entre dentro de casa. 
 

Informações: Seção de Promoção da Saúde  
(Kenko Zoshin-ka), ☎0778-24-2221 

Coleta de Metais e  
Aparelhos Eletrônicos em  

Local Especificado 
5. 金属類・電気製品の拠点回収 

 

Para prevenir a propagação da infecção do novo 
Coronavírus, a Coleta de Metais e Aparelhos 
Eletrônicos em Local Especificado estava 
suspensa mas será retomada conforme descrito 
abaixo. No dia, como é previsto o 
congestionamento, por favor, venha com bastante 
tempo. 
● Data: 5 de julho (dom.), das 9h às 15h.  

※ Fica lotado de manhã. 
● Local: Nan-etsu Seisō Kumiai Dai Ichi Seisō 

Senta (Kitago 1-3-20). 
● Cuidados: Não serão aceitos 

Eletrodomésticos Recicláveis (televisão, 
geladeira, ar condicionado, máquina de lavar 
roupa, secadora de roupas). 
※ Favor retirar dos aparelhos antes de 

jogar: pilha, bateria, querosene, lâmpadas, 
etc. 

 

Informações: Divisão de Planejamento Ambiental 
(Kankyō Seisaku-ka), ☎0778-22-5342 

Fornecemos Produtos Reciclados 
6. 再生品を提供します 

 

● Data: Dia 2 (qui.) ao dia 20 (seg.) de julho. 
※ Sábados e domingos estão fechados. 

● Local: Salão de exibição do Risaikuru-kan (Dentro 
do Nan-etsu Seisō Kumiai Dai Ni Seisō Senta) 
※ Alguns produtos que serão expostos podem ser 

vistos no homepage do Nan-etsu Seisō Kumiai. 

● Anúncio dos sorteados: 22 de julho (qua.). 
※ Entraremos em contato com os sorteados, por 

telefone. 
● Período para retirada do produto: 27 (seg.) ao dia 

31 de julho (sex.). 
※ Não fazemos entrega em domicílio.  
Informações: Risaikuru-kan 利再来館 

☎0778-28-1390 

Inscrições abertas para usuários do 
Cemitério Municipal 

4. 市営墓地の使用者募集  
 

Valor dos lotes:  ¥240,000 ~ ¥480,000 + manutenção  
● Público alvo: Pessoas residentes na cidade de Echizen 

e que pretendem construir uma sepultura dentro de 3 
anos (A inscrição é limitada a 1 pessoa por família) 
※ Caso haja muitas inscrições, haverá sorteio.  
※ Quem já recebeu a autorização para o uso dos lotes, 

ou familiares que moram juntos, não será possível 
fazer a inscrição. 

● Local de inscrição: Madoguchi Saabisu-ka ou Divisão 
de Bem-estar do Cidadão (Shimin Fukushi-ka) da 
Subprefeitura Geral de Imadate. (exceto sábado, 
domingo e feriados) 

● O que trazer: Carimbo, documento de identificação 
(carteira de motorista, outros) 

● Prazo de inscrição: 22 de julho (qua.) até às 17h. 
● Dia do sorteio: 30 de julho (qui.)  19h. 

※ O local do sorteio será informado no momento da 
inscrição.  

※ O sorteio pode ser adiado devido à influência da 
infecção do novo Coronavírus. 

Inscrições e informações: Madoguchi Saabisu-ka  

(Antiga Divisão do Cidadão), ☎0778-22-3001 

Sobre aquisição do cartão My Number 
7. マイナンバーカードの取得について 

 

Demora aproximadamente um mês e meio desde a 
solicitação até o recebimento do cartão My Number.  
Para quem deseja obtê-lo, solicite o mais rápido possível. 

Uma carta será enviada para aqueles 
que estiverem prontos para entregar o 
cartão. Faça uma reserva por telefone 
até o dia anterior à data desejada. 
Informações: Madoguchi Saabisu-ka  

(Antiga Divisão do Cidadão) ☎0778-22-3001 
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Junho é o mês da  
Conscientização Ambiental 

10. 6月は環境月間です 
 

Atualmente, a quantidade de lixo doméstico 
está aumentando significativamente. 
Aumentar a quantidade de lixo leva ao 
aumento do tempo de coleta e dos custos de 
processamento de resíduos.Vamos fazer o que for 
possível para reduzir a quantidade de lixo. 

Vamos classificar e reciclar diversos artigos  
de papel 

Os artigos de papel são recursos que podem ser 
reciclados se forem separados corretamente. 
Antes de jogar como lixo combustível, vamos verificar 
mais uma vez se é um recurso que pode ser reciclado. 
● Podem ser descartados como artigos de papel: 

Embalagens de papel, caixas vazias de doce e 
lenços de papel, folhetos e panfletos, sacos de 
papel. 

● Não podem ser descartados como artigos de 
papel: 
Papel à prova d'água (copo de papel ou copo de 
sorvete), papel sujo, fotos, recibos feitos de papel 
térmico. 

Informações: Divisão de Política Ambiental 
(Kankyō Seisaku-ka), ☎0778-22-5342 

Semana da  
Igualdade de Gêneros 

11. 6月23日～30日は男女共同参画週間 

 

Devido às doenças infecciosas do novo 
coronavírus, as pessoas se abstêm de sair de 
casa, gerando ansiedade e estresse, teme-se que 
a violência doméstica aumente ou se torne mais 
grave na vida diária. Por favor, não fique na 
dúvida e peça ajuda no local de consulta. 
● Consultas sobre Violência Doméstica 

Plus／ ☎0120-279-889 

(Recepção 24 horas) 
Codego de barra para consulta por 
email ou chat de conversa. 

Informações: Centro de Igualdade de Gêneros 
(Danjo Kyōdō Sankaku Sentaa),  

☎0778-24-4446 

Sobre o uso da biblioteca 
9. 図書館の利用について 

 

Para evitar a propagação da infecção pelo novo 
Coronavírus, a biblioteca estará funcionando com 
algumas restrições. Para evitar a dispersão dos 
respingos da saliva, no balcão de atendimento, está 
instalando cortina de plástico transparente, além de 
outras medidas.  
● Serviços da biblioteca que estão restritos 
 Sobre o uso da sala de DVD 

 Sala de apoio à aprendizagem, sala privada de 
treinamento 

 Ler jornais, uso do computador (com limite de tempo) 
※ Poderá haver mudanças nos ítens de restrição 

Para mais detalhes, consulte o homepage da 
biblioteca. 

● Pedido aos usuários da biblioteca 
 Se tiver sintomas de resfriado como febre e tosse, evite 

usar a biblioteca. 
 Antes de entrar na biblioteca, colocar a máscara e 

desinfectar os dedos e as mãos com o álcool. 
 Evitar o uso da biblioteca por mais de 1 hora. 
 Procure manter uma distância razoável entre os 

usuários. 
Informações:  

Biblioteca Central Echizen, ☎0778-22-0354 

Biblioteca de Imadate, ☎0778-43-0229 

Aviso da Vila das Facas  
13. 刃物の里からのお知らせ 

Hamono no Sato  Ikenokami-cho 48-6-1, ☎0778-22-1241 
 

※ Devido aos efeitos da infecção por novo coronavírus, 
eventos e cursos podem ser cancelados ou adiados. 

Sala de atividades Tonton Cancan  
Venha experimentar as técnicas tradicionais de fabricação das 
facas de Echizen Uchihamono e fazer o Petty Knife (pequena 
faca de cozinha ocidental). Vamos também apreciar a demon-
stração de moldagem de facas: Uma apresentação de molda-
gem de facas por artesãos tradicionais.Consulte a data e hora 
do evento no ato da inscrição. Tempo de execução, 3 horas 
aproximadamente. 
● Data: o dia desejado entre o dia 20 até o último dia de cada 

mês. 
● Público Alvo: Escola primária ou acima 

● Vagas: 10 pessoas (necessário inscrição) 
● Custos: 2.000 ienes (1 faca por pessoa) 
● Prazo da inscrição: dia 15 de cada mês 

 

Aula de culinária [Vamos comer muitos legumes de verão] 
Vamos fazer um prato com tomates e pepinos. 
● Data: 4 de julho (sáb.), das 10h30 às 13h30 

● Vagas: 10 pessoas (necessário inscrição) 
● Taxa: 500 ienes (criança acompanhante é gratuita) 
 

Aula de Cutelaria 「Tetogui」 
Aprenda a afiar uma faca de cozinha com um artesão tradicional. 
Você também poderá trazer uma faca de cozinha para aprender a 
afiar. Tempo de execução, 30 minutos aproximadamente. 
● Data: 11 de julho (sáb.), das 10h às 15h  
● Taxa: gratuita 

Aviso de cancelamento do 
festival de verão 

12. 市サマフェス開催中止のお知らせ 
 

Devido ao impacto da nova infecção por Coro-
navírus, dando a maior prioridade à segurança 
de todos os visitantes e partes relacionadas, 
decidimos cancelar o Festival de Verão da 
Cidade de Echizen de agosto 

Informações: Secretaria do Comitê de Assuntos      
(Associação de Turismo da Cidade), 

☎0778-23-8900 


