
ECHIZEN FLASH  Edição. No.186       

Março  –  Abril 2021        
      População de Echizen-shi 
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越前市広報３月号ポルトガル語版 

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” para ler em seu idioma nativo. Colocamos as páginas correspondentes dos 
artigos para que use o aplicativo “Catapoke” para ler as informações com detalhes. 

  

Evento Comemorativo da Grande Inauguração do 
Novo Prédio da Prefeitura de Echizen 

新庁舎グランドオープン記念イベント 
 

Será realizado um evento para comemorar a conclusão da nova 
praça (hiroba) em frente ao novo prédio da prefeitura de Echizen, 
que foi desenvolvida como um local de vivacidade e intercâmbio. 
Haverá vendas de comidas e bebidas, estandes com espaços para 
experiência e show com grupo de peças musicais. 
● Data: 18 de abril (dom.), das 10h30 às 16h 

● Local: Espaço aberto (Hiroba) em frente ao novo  
prédio da prefeitura 

Os detalhes serão anunciados no homepage da cidade  
a qualquer momento. 

Contato: Divisão Nigiwai Zukuri ☎0778-22-3007 
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O estacionamento de vários andares não estará 
disponível 立体駐車場は、利用できなくなります 

 

A partir de 1º de abril, o estacionamento de vários andares no lado 
oeste do prédio será de uso exclusivo dos carros oficiais, portanto 
não estará disponível ao público em geral. Quando você vier à 
prefeitura, por favor use o estacionamento dentro da prefeitura ou 
o estacionamento do Takefu Eki Kita (dentro do Al Plaza). 

Contato: Divisão de Finanças ☎0778-22-3234 

O uso do carimbo pessoal nos formulários de 
aplicação será abolido 申請書等の押印を見直します 

 

Em princípio, a obrigação de usar o carimbo pessoal nos docu-
mentos, como pedidos de aplicação a serem apresenta-
dos à prefeitura, será abolida a partir de 1º de abril,  
a fim de evitar a propagação de doenças infecciosas e 
melhorar os serviços administrativos. 
※ Exceto itens exigidos por lei. 

Contato: Divisão de Promoção de Políticas ☎0778-22-3016 
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Para quem ainda não tem o cartão My Number 
マイナンバーカードをまだ持っていない人へ  

 

Se você solicitou o cartão My Number e planeja se mudar, 
adquira-o antes de se mudar. Se você se mudar sem receber 
seu cartão, sua aplicação será inválida e você precisará aplicar 
novamente no município para o qual está se mudando. 

O prazo do suporte de foto gratuita para o  
cartão My Number é até o final de março. 

Poderá obter certificados em lojas de  
conveniência コンビニ等で証明書を取得できます 

 

Você pode obter o certificado emitido pela prefeitura em uma 
máquina copiadora em uma loja de conveniência. 
● Itens necessários: Cartão My Number e senha (4 dígitos) 

equipados com um certificado eletrônico para certificação 
do usuário 

※ Não disponível para menores de 15 anos. 
※ Estamos planejando instalar uma copiadora que 

poderá obter o certificado na prefeitura em abril. 
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Prorrogação do prazo para apresentação da declaração de imposto de renda e  
pagamento de impostos 申告所得税等の申告・納付期限等を延長します 

● Imposto de renda declarado, imposto sobre doações,  
imposto sobre o consumo para empresários autônomos até  
15 de abril (qui.) 

● Imposto de renda declarado 31 de maio (seg.) 

● Imposto de consumo para empresários autônomos até 
24 de maio (seg.) 

Contato: Secretaria da Receita Federal ☎0778-22-0890,  
Divisão de Impostos ☎0778-22-3014 
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Expandiremos os pagamentos sem dinheiro 
(cashless) a partir de 1º de abril na prefeitura 

4月1日から、市役所でキャッシュレス決済が拡充されます 
 

Além de pagar impostos e cotas de água com 
boletos, você poderá utilizar pagamentos sem 
dinheiro, como cartões de crédito e dinheiro 
eletrônico, para pagar as taxas de emissão no 
guichê da prefeitura.  
※ Como antes, também poderá pagar em dinheiro.  
Para saber os serviços de pagamento disponíveis, 
consulte a p.24 no CataPoke.  

Contato: Divisão de Promoção de Políticas  
Sala de Promoção de Reformas ☎0778-22-3016 
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Artigos em destaque na edição deste mês 今月号の特集記事 

Foto da capa: Aula de exercícios para prevenção de 
doenças relacionadas ao estilo de vida pela equipe de 
promoção de exercícios 

 

▪ P.2 Comemorativo da Grande Inauguração do 
Novo Prédio da Prefeitura de Echizen 

▪ P.4 Vamos prevenir doenças relacionadas ao estilo de vida  
▪ P.12 à 16 Aviso da cidade de Echizen「Kurashi no Gaido」 

▪ P.18,19 Eventos das instalações (Informações sobre eventos / cursos) 
▪ P.22 Consulta gratuita (Direitos humanos, criação de filhos, violência 

doméstica, legislação, etc.) 



Março – Abril de 2021   ECHIZEN FLASH Página 2 

Presente deste mês!  今月号の読者プレゼント  
 

Um ticket de compras no valor de 1.500 ienes que pode ser usado 
na loja que cultiva e vende frutas “Myojo Farm”  
(Sugisaki-cho 3-9-1) será oferecido a 20 pessoas!! 
Por favor, preencha os seguintes itens de (1) a (10)  no formulário 
do questionário (código QR) e envie-o.  
(1)Código postal  (2) Endereço  (3) Nome  (4) Sexo(5) Idade  
(6) Profissão  (7) Número de telefone  (8) Conteúdo que foi útil 

na edição deste mês  (9) Conteúdo que você gostaria de 
ver nas próximas edições  (10) O que gostaria que 
melhorasse nas próximas edições. 
● Período de inscrição: até 15 de abril de 2021 

● Para inscrição com cartões (hagaki): consulte o 
Boletim Informativo de Echizen-shi. 

Inscrição através do formulário de questionário através 
do código QR. 

Faça os procedimentos para o Plano do Seguro 
Nacional de Saúde・Plano de Pensão Nacional  

国民健康保険と国民年金の手続き 

 

■ Procedimentos do Seguro Nacional de Saúde 

Se você tem um emprego e se inscreveu recentemente no Se-
guro Social, ou se saiu do emprego/aposentou e se desligou Se-
guro Social, é necessário fazer o procedimento de alteração. 
Além disso, aqueles que eram dependentes (Fuyō) do Seguro 
Social também precisam seguir o mesmo procedimento (de al-
teração). 
 

■ Procedimentos para Pensão Nacional 
Se você se tornar o primeiro segurador da Pensão Nacional ao 
se desligar do Seguro de Previdência Social devido à aposenta-
doria/saída do emprego, deverá fazer alguns procedimentos 
necessários. Além disso, aqueles que eram dependentes (Fuyō) 
do Seguro de Previdência Social também precisam seguir o 
mesmo procedimento (de alteração). Consulte a página cor-
respondente no Catapoke dos itens necessários para cada  
procedimento. 
 

■ Sistema de Isenção de Pensão Nacional 
Existem isenções e sistemas de carência para quem tem 
dificuldade em pagar o seguro devido a uma redução 
na renda ou desemprego. Há também isenções e siste-
mas de carência ou adiamento para estudantes e pes-
soas que deram à luz (tiveram crianças), portanto, con-
sulte-nos sem falta. 

Contato: Divisão de Seguro e Aposentadoria ☎0778-22-3002 

Você tem um cartão da biblioteca? 
図書館の利用カードはお持ちですか？ 

 

Se você fizer um “cartão de uso”, pode pegar livros em-
prestados na biblioteca. Qualquer pessoa que more na 
província de Fukui poderá fazer o cartão. Gratuito para novos 
usuários. 
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Recrutamento de alunos para grupos de  
auto-estudo (cursos como hobbies)  

自主学習グループ受講生募集 
 

Grupos de cidadãos que gostam de aprender voluntariamente 
vários hobbies e culturas são ativos no Centro de Aprendizagem 
ao Longo da Vida (dentro da prefeitura) e no Shimin Plaza Takefu 
(dentro do Al Plaza). Consulte a pág. 10 do Catapoke, como 
tipos de grupos, datas e horas. 
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Aviso da Divisão de Bem-Estar Infantil  
子ども福祉課からのお知らせ 

 

■ Para crianças que vão ingressar na Escola 
Primária Será enviado novo certificado de 
recebedor de despesas médicas  

新一年生の子ども医療受給者証を送付します 
 

Em meados de março, enviaremos um novo cartão de bene-
ficiário para as crianças que ingressarem no ensino fundamental 
em abril. A partir de abril, use seu novo cartão de beneficiário. 
(Com excessão de famílias monoparentais e pessoas com 
deficiências físicas e mentais graves). 
● Os gastos de crianças em idade escolar (da escola primária) 

por estabelecimento hospitalar  
▪ consultas médicas é 500 ienes/mês  
▪ internação é 500 ienes/dia (até 4000 ienes/mês). 
※ Na farmacia não há copagamento. 
 

■ Para famílias monoparentais que recebem pensões 
básicas de invalidez (Shōgai Kiso Nenkin), etc. 
A forma de cálculo do Auxílio Sustento Infantil 
(Jidō Fuyō Teate) vai mudar a partir de março 

障害基礎年金等受給者の児童扶養手当の算出方法が変わります 
 

Atualmente, se o montante do Auxílio Sustento Infantil exceder 
o montante da porção adicional do filho, como a pensão básica 
de invalidez, não pode trabalhar e encontra-se numa situação 
econômica difícil, parte da lei foi alterada e, a partir de março 
deste ano, va diferença estará disponível como Auxílio Sustento 
Infantil. Aqueles que já foram certificados como elegíveis para 
o Auxílio Sustento Infantil não precisam se inscrever. Exceto 
essas pessoas, precisam se inscrever. Para maiores detalhes, 
entre em contato com a Divisão de Bem-Estar Infantil. 

Contato: Divisão de Bem-Estar Infantil ☎0778-22-3006 
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Cuidado com ursos no  
início da primavera 春先のクマに注意 

 

Os ursos após a hibernação são ativos em busca de 
comida. Cuidado com os ursos dentro e ao redor das 
montanhas. Se você avistar um urso, entre em contato com a pre-
feitura ou a delegacia de polícia. 
Divisão de Agricultura e Manutenção Florestal ☎0778-22-3008,  
Divisão de Prevenção de Desastres e Gerenciamento de Crises  
☎0778-22-3081, Delegacia de Polícia de Echizen ☎0778-24-0110 

 
 

 

Catapoke 

p.24 

Não jogue a máscara em qualquer lugar! 
マスクのポイ捨ては絶対にやめましょう 

 

As máscaras usadas contêm microorganismos, incluindo vírus, 
aderidos a elas. Jogue a máscara usada como lixo combustível. 
※ Se jogar lixo em qualquer lugar, será punido com pena 

de prisão até 5 anos ou multa de até 10 milhões de  
ienes, ou ambos.  

Contato: Divisão de Política Ambiental ☎0778-22-5342 
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A partir do mês de abril será alterado o  
design do saco de lixo designado  
指定ごみ袋のデザインが４月から変わります  

 

O design do saco de lixo combustível e o de recipiente e 
embalagem de plástico será alterado, porém o saco de lixo atual 
continuará disponível ao uso mesmo depois do mês de abril. 
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Sobre registro de cães e vacinação anti-rábica  
犬の登録と狂犬病予防注射について 

 

Por lei, os donos de cães são obrigados a registrar e  
vacinar seus cães. (Se você negligenciar suas 
obrigações, poderá ser multado por violar a Lei de Pre-
venção da Doença do Cachorro Louco.) Informações 
detalhadas estão publicadas na edição de março do bo-
letim informativo da cidade. Se você tem um cachorro, leia as 
informações no Catapoke. Se você tiver alguma dúvida, pergunte 
na Divisão de Política Ambiental. 

Contato: Divisão de Política Ambiental ☎0778-22-5342 
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Cursos oferecidos pela administração municipal 
(Demae Kooza) 市政出前講座 

 

A equipe da prefeitura explicará as políticas e sistemas da cidade. 
É gratuito. Consulte a pág. 8 do Catapoke para ver os “menus” 
detalhadamente e os métodos de solicitação. 


