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Agosto – Setembro de 2020                

População de Echizen-shi 
 

       População total:  82512 pessoas 
        Estrangeiros:        4793 pessoas 
         (Brasileiros     3495 pessoas)  
      

      ※ Estatísiticas: Atual em 1 de Julho 

 
Terá início o Censo 

Demográfico para todas as 
famílias 

国勢調査が始まります 
 

Contato: Kokusei Chōsa Echizen-shi   

Jisshi Honbu ☎0778-22-3820  
 

O Censo Demográfico é o 
levantamento estatístico mais 
importante do país realizada 1 vez a 
cada 5 anos, cobrindo todas as 
pessoas que moram no Japão 
conforme a data de 1º de outubro de 
2020, independentemente de 
nacionalidade ou idade. A partir de 
meados de setembro, o recenseador 
visitará todas as famílias e distribuirá 
os documentos da pesquisa. 
※Como medida preventiva contra a 

infecção pelo novo coronavírus, 
planejamos realizar uma pesquisa 
evitando o contato pessoal. 
 

(Para mais detalhes, consulte a página 6 
do Boletim Informativo da cidade de 
Echizen no Catalog Pocket.)  
● Como responder 
① Preencher um formulário de 
pesquisa em papel (somente em 
japonês). 
② Respondendo pela Internet: 
Poderá responder em português, 
chinês, vietnamita, inglês, coreano e 
espanhol. Nesse caso, não precisa 
enviar o questionário escrito. 
 Período de resposta: 14 de 

setembro (seg.) a 7 de outubro 
(qua.) 

Cuidado com incêndios elétricos! 
電気火災に注意！  

  Contato: Naka Shōbōsho ☎0778-21-8885,   

     Higashi Shōbōsho ☎0778-43-0119 

 

Incêndios elétricos ocorrem invisíveis. Por favor 
tome cuidado o seguinte: 
Pontos para evitar incêndio elétrico 

1. Não junte cabos elétricos. 
2. Não usar muitas tomadas conectadas ao 

mesmo tempo (extensão elétrica). 
3. Não use um cabo elétrico danificado. 
4. Verifique o maquinário e o equipamento 

elétricos com freqüência para detectar 
quaisquer anormalidades. 

5. Limpe o pó da tomada com freqüência. 
 

(Para mais detalhes, consulte a página 7 do Boletim 
Informativo da cidade de Echizen no Catalog Pocket.) 

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".  
(Se você não acessar a página de download, faça o download do " Catalog Pocket " na "App Store" para 
iPhone / iPad e no "Google play" para Android.）.   

Medidas de prevenção da hipertermia em 
relação ao “Novo Estilo de Vida” 

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ  
Seja especialmente cuidadoso com idosos, crianças e pessoas 
com deficiência. 

1. Vamos evitar o calor. (Ajuste a temperatura da sala usando o 
ar condicionado, use roupas frescas, etc. ) 

2. Vamos remover a máscara adequadamente. (Fique longe das 
pessoas quando a temperatura está elevada e úmida.) 

3. Vamos beber o líquido antes de ficar com sede. (Quando 
transpirar muito, não esquecer de repor o sal.) 

4. Vamos cuidar da saúde no dia a dia. (quando não estiver se 
sentindo bem, descanse em casa.) 

5. Vamos preparar o nosso corpo para suportar o calor. (Fazer 
exercícios leves e não esquecer de se hidratar.) 

 

(Para mais detalhes, consulte a página 2 do Boletim Informativo da 
cidade de Echizen no Catalog Pocket.)  
Em 30 de julho, a província de Fukui emitiu um aviso de 
propagação de infecção. (Na província de Fukui, 10 pessoas 
foram infectadas em uma semana.)  

 

Para evitar a segunda onda de infecção pelo novo coronavírus, 
continue a tomar as medidas preventivas, como lavar as mãos, 
usar uma máscara e manter distância das pessoas. 

Contramedidas para a infecção por 

coronavírus・Iniciativas para promover a 
atração turística 

新型コロナウイルス感染症対策 観光誘客促進のための取組み  
● Emissão de cupons que podem ser usados em instalações de 

experiência cultural (tais como fazer o “soba”, papel japonês 
“washi” e outros). 

 Valor: 1 cupom por 300 ienes (cupom válido de 500 ienes). 
 Período de venda: até 31 de janeiro de 2021 (dom.). 
 Instalações disponiveis: confirme no website da Associação 

de Turismo da Cidade. 
 

● Emissão de bilhetes de promoção de uso do táxi 
(Venderemos os bilhetes de promoção de uso do táxi) 

Venderemos um "bilhete de promoção de uso do táxi" que 
permite você se locomover entre instalações designadas, por 
300 ienes cada vez. 

 Período de venda: terminará assim que o orçamento total 
for atingido.  

 Período de uso: até 30 de setembro (qua.) de 2020 

※As vendas são em Centro de Informações Turísticas de 
echizen / Takumi no waza (Century Plaza 1 andar), Será 
realizado em cada instalação de experiência cultural. 
※Para mais detalhes confira o homepage da Associação de 
Turismo da Cidade. 

 

● Operação do ônibus circular 
Nos dias dos eventos, haverá operação dos ônibus circulares 
gratuitamente. 
 Período de implementação do projeto: agosto de 2020 à 

março de 2021 

 

Contato: Kankō Kōryū Suishin-ka  (Divisão de Turismo)  
☎0778-22-7434 ou Shi Kankō Kyōkai ☎0778-23-8900  

http://welcome-echizenshi.jp/ 
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"Maina pointo", onde você pode obter pontos 
vantajosos com o cartão My Number. 

マイナポイント事業 

Contato: Jōhō tōkei-ka (Divisão de Estatísticas) ☎0778-22-3061 

 

Se uma pessoa que possui um cartão My Number usa o serviço 
de pagamento sem dinheiro físico para cobrar ou comprar, no 
período de 1 de setembro de 2020 ao final de março de 2021, 
25% desse valor (até 5.000 ienes por pessoa) de pontos serão 
concedidos. 
● Etapas para obter o “Maina Pointo” 
 Etapa 1: Obter o cartão My Number. 
 Etapa 2: Reservar o “Maina Pointo”. 
 Etapa 3: Solicite o “Maina Pointo”.  
    (Selecione o serviço de pagamento sem dinheiro.) 

 Etapa 4 (a partir de setembro): Crédito pré-pago ou compras 

Para mais detalhes, consulte o "Site Especial Maina 
Pointo" no site do Ministério de Assuntos Internos e 
Comunicações do código QR à direita. 
(É necessário fazer o download do aplicativo.) 

 

● Ajudaremos reservar e solicitar o “Maina Pointo” 
 Local da recepção: Prefeitura 3º andar  Divisão de 

Estatísticas de Informação. 
 Horario da recepção: Horário da agência aberto durante a 

semana. 
 O que trazer: Catão My Nymber, número de identificação 

pessoal de 4 numeros de dígitos. 
 

(Para mais detalhes, consulte a página 7 do Boletim Informativo da 
cidade de Echizen no Catalog Pocket.) 

Aula de esportes  
(Recrutamento de alunos) 

スポーツ教室参加者募集 
 

Contato: Supōtsu-ka, Arena Esportiva AW-I ) 
 

● Taxa de matrícula: Para estudantes abaixo do 
ginásio 500 ienes, acima de estudantes do 
ensino médio 1000 ienes. 

※Dependendo da aula, podem ser necessárias 
taxas adicionais. 
※Dependendo da situação da infecção pelo novo 
coronavírus, existe a possibilidade das aulas serem 
canceladas. (A taxa de matrícula será devolvida 
apenas em caso de cancelamento da aula.) 
● Inscrição: Supōtsu-ka, Arena Esportiva AW-I 

de Echizen 

● Prazo de inscrição: até 31 de agosto (seg.) 17h 

※Encerraremos assim que atingir a capacidade. 
 

(Para mais detalhes, consulte a página 11 do Boletim 
Informativo da cidade de Echizen no Catalog Pocket.) 

Aviso da Divisao de Bem-estar Infantil   
子ども福祉課からのお知らせ Contato: ☎0778-22-3006 

 

● Amplie gratuitamente a taxa da creche 
A partir de setembro, as taxas de creche para crianças de 2 anos 
de idade com renda anual inferior a 3,6 milhões de ienes serão 
gratuitas. Nenhum procedimento é necessário. 
 

● Não esqueça de solicitar a certificação do Subsídio de 
Despesas Médicas Infantil 

Ao fazer consultas médicas, será fornecido o subsídio de 
Despesas Médicas para estudantes do ensino médio (completar 
18 anos até o final do ano letivo). Por favor, não esqueça de 

fazer a solicitação. 
 

● Sobre o mês de visita às creches e Nintei Kodomo-en 
Setembro será o mês de abertura às visitas de 24 Nintei Kodomo
-en e creches. Além da possibilidade de conhecer o conteúdo e 
as diretrizes de cada entidade, poderá também fazer consultas 
sobre assuntos relacionados à educação infantil. Por favor, é 
necessário reserva para fazer as visitas. 
●  Aplicações: Nintei Kodomo-en e creches (Data e hora 
especificadas por cada creche) 
 

＊ Este ano não será realizado o Hoiku Day no mês de 
outubro. 

Aviso da Divisão de Promoção da Saúde  

健康増進課からのお知らせ Contato: ☎0778-24-2221 

 

● As pessoas de 40 a 74 anos que possuem o Seguro Nacional 
de Saúde e fizerem o exame médico, receberão cupons que 
podem ser usados nas lojas cooperativas da Província de 
Fukui. 

Para obter o cupom é necessário fazer a aplicação. 
 Prazo para consulta médica: 31 de outubro (sáb.) até 30 de 

novembro (seg.) de 2020 

 Prazo para solicitação de cupom: 10 de novembro (ter.) até 
10 de dezembro (qui.) de 2020 

 

● Exame odontológico gratuíto 
Um bilhete de exame médico (hagaki) será enviado à pessoa 
alvo. É necessário marcar horário em uma clínica odontológica 
dentro da cidade de Echizen. 
 Público alvo: para as pessoas com idade de 41, 46, 51, 56, 61, 

66, e 71 anos (completos até a data de 1º de abril de 2021). 

Cupom de 2.000 ienes para compras na 
confeitaria "Mori no kiitigo batake cafe" será 

sorteado para 15 pessoas! 
今月号の読者プレゼント！ 

 

Loja onde o bolo chiffon é muito popular 
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】15 de setembro (ter.) 

【informações necessárias】Código postal, endereço, nome, 
idade, ocupação, número de telefone, escreva suas impressões  
(o que você achou) ao ler os informativos públicos da cidade de 
Echizen. 
〒918-8104 Fukui-shi Itagaki 3-1510 ウララコミュニケーションズ 

※Por favor, certifique-se de escrever “Echizen-shi kōhō-shi 8 
gatsu-gō dokusha purezento-gakari“ e enviá-lo. 
【Email】 echizen@urala.co.jp 

※Somente os sorteados serão informados ao 
receberem os cupons via correio. 


