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julho – agosto  de 2020 
           
  População de Echizen-shi  
       População total:  82512 pessoas 
        Estrangeiros:       4793 pessoas 
            (Brasileiros  3495 pessoas)  
      

※ Estatísiticas: Atual em 1 de Julho 

 
 

"Catalog Pocket (カタポケ)" 多言語対応デジタルサイト 
Um aplicativo gratuito que pode ler folhetos de 

informativos japoneses em vários idiomas. 
 

Usando esse aplicativo, poderá traduzir automaticamente 
catálogos, folhetos, etc., de relações públicas eletrônicas em 
japonês e navegar em vários idiomas gratuitamente. Também 
suporta o português. A partir de julho, os informativos públicos  

 

da cidade de Echizen também podem ser lidos usando este     
aplicativo. Faça o download e use-o no seu celular ou tablet. 
  A partir deste mês, os cidadãos estrangeiros poderão usar a 
função de tradução automática do aplicativo "Catalog Pocket", 
portanto, a versão impressa anterior era de 4 páginas e foi 
alterado para a versão de 2 páginas.  
 Agradecemos desde já a sua compreensão. 

Sobre a evacuação na hora da calamidade baseado 
em doença infecciosa pelo novo coronavírus   

災害避難時も新型コロナウイルスにご注意下さい 
■ Por favor, confirme o mapa de risco de inundação no web-

site da cidade. 
■ Se estiver em lugares perigosos, evacue imediatamente. 

Proteja sua vida em primeiro lugar. 

○ O lugar de refúgio não são somente as escolas primárias, 
ginasiais e os centros comunitários 

 Se você pode garantir a segurança, evacue-se para um   
local seguro dentro de sua casa (como evacuação direta 
para o segundo andar). 

 Deixe conversado com parentes e amigos que moram em 
áreas seguras sobre o lugar de refúgio. 

 Caso for se refugiar dentro do carro, verifique bem os       
arredores para não inundar. 

■ Se a cidade abrir um local de refúgio, serão preparados  
itens de higiene, mas traga o que você precisar, pois o 
número é limitado.《Exemplo》máscara, termômetro,  

desinfectante, tissue úmido, lencinho, etc. 
Contato: Divisão de Gerenciamento de Riscos de Desastres 

(Bousai Kiki Kanri-ka), ☎0778-22-3081 

 

Cupom vale-produto de apoio local para  
 combater o novo Coronavírus 
「越前市コロナに負けない地域応援商品券」 

● Valor: 1 boleto ➡ 10,000 ienes (cada boleto contém12 
cupons no valor de 1,000 ienes cada) 

● Modo de comprar: Acesse o código QR que está no 
hagaki, ou veja o Echizen Flash da edição de junho. 
※ É permitido a compra de até 3 boletos por cada família. 

(Há limite de quantidade de cupons. A venda será     
encerrada conforme o término dos cupons.) 

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

● Estabelecimentos onde poderá usar o cupom: Veja o 
poster pregado na loja ou acesse o homepage da cidade. 

● Informações: Divisão de Política Industrial (Sangyo Sei-

saku- ka),  ☎0778-22-3047 

Para quem ainda não fez a solicitação dos subsídios descritos abaixo, se apresse para fazer dentro do prazo. 
特別定額給付金と子育て世帯緊急支援給付金の申請はお早めに 

● Subsídio Especial de Valor Fixo Prazo: até 11 de Agosto (carimbo postal válido no dia)      

  (Tokubetsu Teigaku Kyufukin)           Contato: Divisão de Gestão Administrativa (Gyosei Kanri-ka),  ☎0778-42-7313 

● Benefício Extraordinário para Famílias que criam Filhos Prazo: até 31 de julho                             

(Kosodate Setai Kinkyu Shien Kyufukin)   Contato: Divisão do Bem-estar Infantil (Kodomo Fukushi-ka),  ☎0778-22-3560 

 

Sobre redução de imposto e taxa do Seguro 税金などの減免 

● Redução do Imposto de Seguro Nacional de Saúde ➡ Divisão de Impostos (Zeimu-ka, ☎0778-22-3014) 
● Redução da Taxa do Seguro Médico para Idosos ➡ Divisão de Seguro e Aposentadoria (Hoken Nenkin-ka, ☎0778-22-3002) 
● Redução da Taxa do Seguro de Kaigo ➡ Divisão do Bem-estar da Longevidade (Chouju Fukushi-ka, ☎0778-22-3715) 

Para prevenir uma 2ª onda de infecção pelo novo Coronavírus, por favor, continue a  
tomar medidas preventivas suficientes, tais como a incorporação de novos estilos de vida. 

Alvo: Famílias cuja principal pessoa que mantinha o sustento 
morreu ou foi gravemente ferido devido a uma infecção pelo 
novo coronavírus ou famílias em que a renda do chefe de 
família diminuiu* bruscamente. 
*Qualquer redução no valor da renda de negócios de comércio 
ou de imobiliária (excluindo o valor a ser consado por dinheiro 
de seguros, indenização por danos, etc.), que seja 3/10 ou mais 
da quantia da renda comercial no ano anterior. Além disso, é 
necessário atender certos requisitos. 
A redução das taxas de seguro será válido somente para o ano 
de 2019 e ano de 2020, que normalmente são coletadas com 
prazo definido entre 1 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 
2021. (No caso de coleta especial, será na data de pagamento 

dos benefícios de pensão).  
Para mais detalhes, entre em contato com cada Divisão.  
 

Extensão da dedução do empréstimo à habitação 
(Hipoteca) 住宅ローン控除の延長 

Conteúdo: Mesmo que tenha passado o prazo da mudança 
por causa do atraso na construção da casa devido à influência 
da infecção pelo novo coronavírus, se você atender a              
determinados requisitos e se mudar até 31 de dezembro de 
2021, poderá receber uma dedução. Para mais detalhes      
confira o homepage do Ministério da Terra, Infraestrutura e   
Transporte (Kokudō Kōtsushō). Contato: Escritório Fiscal de 
Takefu (Takefu Zeimu-sho), ☎0778-22-0890 
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Venha fazer parte do Comitê Executivo  
da Cerimônia de Maioridade de Echizen    

成人式実行委員を募集します 
 

Contato: Divisão de Estudos da Vida 

(Shōgai Gakushū-ka), ☎0778-22-3977   
Fax: 0778-22-7497 E-mail: gakusyuu@city.echizen.lg.jp 

 

Seja um membro deste comitê e ajude a planejar e realizar a 
cerimônia de maioridade, expondo idéias e usando a criativi-
dade.  A cerimônia será realizada em janeiro de 2021. 
●   Público alvo: Jovens que vão alcançar a maioridade 
(nascidos entre 2 de abril de 2000 à 1 de abril de 2001). 
●   Inscrição: Escreva o nome, endereço, telefone, distrito da 
escola primária e envie por e-mail, Fax ou por telefone. 
●   Prazo da inscrição: 31 de agosto (seg.). 
※Aceitaremos também após esta data. 
※As reuniões serão realizadas 1, 2 vezes por mês, a partir das 
19h em dias úteis. 

Dependendo da situação de infecção pelo novo coronavírus, o 
recrutamento de membros do comitê executivo e a realização 
da cerimônia de maioridade poderão ser alterados. 

Aviso  お知らせ 
 

●  A partir de 1º de julho, as sacolas de compras começaram 
a serem cobradas em todo o Japão. Aproveite esta 
oportunidade para pensar sobre o problema dos resíduos 
de plástico no meio ambiente e traga sua "Mai 
baggu" (sacola de compras) para as compras do dia a dia. 

 

●  Para evitar a infecção pelo novo coronavírus, 
1. A piscina de Takefu Chuo Koen estará fechada durante 

este verão. 
2. O evento “Kikka Maratona” que estava previsto para o dia 

3 de novembro de 2020 foi cancelado. 

Sobre aquisição do cartão My Number  
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.  
※A taxa de entrega inicial é gratuita. 
Para mais detalhes acesse o código QR à direita. 
● Contato: Madoguchi Saabisu-ka ☎0778-22-3001 

Cupom de 2.000 ienes para compras na  
confeitaria "JUN" será sorteado  

para 15 pessoas! 

「ＪＵＮ」のお買い物券2,000円分を15名様にプレゼント！ 
 

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】até 15 de agosto (Sábado) 
【Informações necessárias】Código postal, endereço, 

nome, idade, ocupação, número de telefone, escreva suas            
impressões (o que você achou) ao ler os informativos pú-

blicos da cidade de Echizen.【Email】echizen@urala.co.jp 

※ Por favor, certifique-se de escrever “ Echizen-shi kōhō-

shi 7 gatsu-gō dokusha purezento-gakari “ e enviá-lo. 
※ Somente os sorteados serão informados ao receberem 

os cupons via correio. 

 

Daremos início ao subsídio de assistência aos 
cuidados da criança em casa. 

在宅育児応援手当支給事業を始めます 

Este subsídio será fornecido a partir de setembro de 2020. 
Serão alvos as famílias de baixa renda, que cuidam de 
crianças de 0 à 2 anos dentro de casa. 
■   Crianças alvo (que se enquadram em todos os 
requisitos abaixo): 
①Ter o registro de residente na cidade de Echizen, ser o 
2º filho ou abaixo, ter mais de 8 semanas após o 
nascimento e não ter completado os 3 anos de idade. 
②Famílias cujo imposto de renda municipal dos pais (pai 
e mãe juntos) é inferior a 57.700 ienes (como famílias 
monoparentais cujo o pai/ mãe ou tutor com certificação 
de criação de filhos e educação específicos, com a renda 
calculada do imposto municipal inferior a 77.101 ienes). 
■   Pessoas que poderão receber o subsídio (que se 
enquadram em todos os requisitos abaixo): 
①Ter o registro de residente na cidade de Echizen e ser 
beneficiário do Auxílio Infantil, etc.  
②Com a premissa de retornar ao trabalho, não recebeu o 

subsídio de Lincença Maternidade. 
③ Não é beneficiário do Auxílio Subsistência 

④ As crianças alvo deste subsídio não estão matriculadas na 
creche. 

⑤ Não ser membro de Bouryokudan “ grupo de gangsters” e 
não violar a ordem e a moral públicas. 
※ Se o pai/mãe que é beneficiário do Auxílio Infantil 

não estiver morando com a criança em questão, a 
pessoa responsável que cuida dessa criança é quem 
receberá o subsídio. 

※ É necessário que o cônjuge também se enquadre nos 
requisitos ② e ⑤. 

■ Valor do subsídio: 
No valor de 10,000 ienes para cada criança alvo. 

※ Para receber este subsídio é necessário entrar em contato 
e fazer a aplicação.  

※ Aplicável a partir do mês seguinte à data da inscrição. Se 
você deseja receber benefícios a partir de setembro, favor 
concluir o procedimento em agosto. 

※ O pagamento do subsídio será feito em 3 vezes, nos 
meses de fevereiro, junho e outubro. 

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

児童扶養手当の現況届を提出してください 

Uma carta de notificação será enviada no final de julho para 
as famílias monoparentais que são certificadas como elegíveis 
para subsídio de sustento infantil. Verifique as informações 
em anexo e envie a Notificação da situação atual e os docu-
mentos necessários dentro do prazo estabelecido. Atenção! Se 
esquecer de fazer a notificação, não poderá receber o auxílio. 
●  Período de entrega dos documentos: 31 de agosto (seg.). 

Solicitar Subsídio de Despesas Médicas Infantil 
子ども医療費助成の申請をしてください 

A partir de outubro, 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). Para aqueles que nasceram de 2 de abril de 2002 a 1 
de abril de 2005, o formulário de inscrição será enviado às 
pessoas-alvo em meados de julho. Por favor, façam a 
aplicação   dentro do prazo, sem falta.   
●  Prazo de inscrição: 31 de julho (sex.). 

Aviso da Divisão de Bem-estar Infantil  こども福祉課からのお知らせ 
Contato: Divisão de Bem-estar Infantil (Kodomo Fukushi-ka), ☎0778-22-3006 


