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Setembro –  outubro de 2020               

População de Echizen-shi 
 

 

      População total:  82503 pessoas 
       Estrangeiros:       4890 pessoas 
       (Brasileiros     3585 pessoas)        

※ Estatísiticas: Atual em 1 de setembro 

          
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". Colocamos as páginas correspondents dos artigos para que use o aplica-
tivo “Catapoke” para ler as informações com detalhes. 

Aberta as inscrições para Nintei Kodomo-en,  
Creche e Pré-escola  (Para início de abril de 2021) 

    認定こども園・保育園・幼稚園の入園申込 
 

ATENÇÃO!  Favor realizar o pedido de admissão dentro do período definido. 

● Nintei Kodomoen, Hoikuen (Creche) → Dia 19 de outubro (seg.) à  
13 de novembro (sex.). 

● Yōchien (Pré-escola) Municipal → Dia 1 (qui.) à 30 de outubro (sex.). 

● Yōchien (Pré-escola) Particular → A partir do dia 1 de outubro (qui.)  
*  Dependendo do estabelecimento, há diferença no prazo de inscrição. 

 

Pedido: 
Echizen-shi recomenda cuidados domiciliares para crianças pequenas 
do ponto de vista do apego pais-filho e do risco de infecção pelo novo 
coronavírus. Por favor, coopere com a assistência à infância em casa, 
tirando licença parental tanto quanto possível. 

Será realizado o  
Censo Demográfico 

国勢調査を実施しています 
 

  O Censo Demográfico implementado 1 vez a cada 5 anos, 
será realizado de 14 de setembro à 7 de outubro. 
  Todas as pessoas e famílias residentes no Japão devem  
responder ao questionário, sem falta. 
  Não se preocupe, haverá suporte em português. 
 

● Balcão de suporte para responder on-line 

Pessoas que não tem smartphone ou alguma rede de internet 
em casa, poderão fazer uso deste suporte. 
■ Período/local:  
 15 de setembro (ter.) à 6 de outubro (ter.), das 10h às 

17h, no lado norte do 1º andar do Al Plaza Takefu. 
 7 de outubro (qua.), das 9h às 17h15, em frente à Divisão 

de Informação Estatística, 3º andar da Prefeitura. 

Aviso sobre a infecção pelo  
novo coronavírus  

(atual de 31 de agosto de 2020) 
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 

（令和2年8月31日現在） 
 

Está aumentando novamente a disseminação da infecção pelo 
novo coronavírus em todo o país. 

Certifique-se de tomar as medidas preventivas. 
 

● Sobre o uso de restaurantes com karaokê  
Pessoas idosas e pessoas com doença base (crônica) devem 
evitar tirar a máscara e gritar em voz alta. 
 

● Não deixe de ir ao médico e continue recebendo o 
tratamento necessário.  
Evitar as saídas desnecessárias sim, mas quem precisa de 
tratamento médico deve fazer as consultas periódicas.  
*  Use máscara ao sair de casa. 

Suspensão do serviço de 
emissão de  

comprovantes em  
Lojas de Conveniência 

証明書のコンビニ交付サービスを停止 
 

Datas da suspensão  
● Data: 19 (sáb.) à 22 (ter. Feriado) de 

setembro, durante o dia todo. 
● Data: 13 de outubro (ter.), das 17h30 até 

o fim do dia. 

Cetificado de Concessão de  
Tratamento Médico Infantil 

子ども医療費受給者証を送付します 
 

Das crianças-alvo que se inscreveram, será enviado 

a carteira de Identificação do Beneficiário no dia 16 de setem-
bro. Para as pessoas que nasceram entre 2 de abril de 2002 à 1 
de abril de 2005 e ainda não se inscreveram, inscrevam-se  
imediatamente. 

Vacina periódica preventiva 
contra Rotavírus 

ロタウイルスワクチン定期予防接種 
 

A partir de 1º de outubro de 2020, a vacina preventiva con-
tra Rotavírus será periódica. A gastroenterite aguda, trans-
mitida pelo rotavírus, é uma doença que afeta facilmente 
crianças entre 0 a 6 anos de idade e costuma causar sintomas 
graves. 
● Crianças alvo: as nascidas após 1 de agosto de 2020.  
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越前市広報９月号ポルトガル語版 



Takefu Kiku Ningyō 2020 

2020たけふ菊人形 
 

Neste ano, a escala será reduzida.  
Durante este período, serão exibidos as 
flores de crisântemo e os bonecos de crisântemo. 
Aos sábados, domingos e feriados, o grande parque infantil 
estará em funcionamento e também um espaço para comer e 
beber. 
*  Não haverá o “ingresso livre” para os brinquedos de 

grande porte do parque. 
● Período do festival: 9 de outubro (sex.) à 

8 de novembro (dom.) 
● Horário: 9h ás 17h 

● Local: Takefu Chuō Kōen (Parque Central de Takefu) 
(Echizen-shi Takase 2 chome) 

 

Operação dos brinquedos de grande porte do  
playground no Outono 

Período de operação dos brinquedos de grande porte no 
Parque Central de Takefu: 

・Até 27 de setembro (dom.)  

・de14 (sáb.) à 29 de novembro (dom.) Sáb., dom. e fer. 
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Consulta gratuita no fim de semana 
para resolução de problemas no  

local de trabalho 

職場トラブル解決の休日無料相談会 
 

    Especialistas estarão disponíveis para consultas sobre  
demissões e salários etc. 
*  Somente em japonês. 
● Quando: 18 de outubro (dom.) das 13h30 às 16h30. 
● Local: Shimin Plaza Takefu (dentro do Al Plaza Heiwado) 

3 andar  Dai Kaigishitu 2  
*  Faça a reserva até 16 de outubro (sex.). Tel. 0776-20-0597 

 

Presente deste mês! 
今月号の読者プレゼント！ 

 

Um cupom que pode ser usado em uma loja de doces japonesa 
tradicional “Kashō Kizuya” que oferece doces para o Santuário 
Meiji. 
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 outubro (qui.) 

【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 9 
gatsu-gō dokusha purezento-gakari” no hagaki e 
enviá-lo. 

【E-mail】echizen@urala.co.jp 

*  Somente os sorteados serão informados ao rece-
berem os cupons via correio. 

É necessário fazer reserva  
para trazer o lixo doméstico 

一般ごみの持ち込みは予約が必要です 
 

Nos Centros de Limpeza Dai Ni (2) Seisō Senta 
(Kōtōgaharachō) realiza a coleta de lixo doméstico no segun-
do domingo. Por favor, faça uma reserva, pois são necessárias 
reservas antecipadas. 
 Por favor, faça uma reserva por telefone pelo menos 3 dias 

antes de levar o lixo doméstico. 
Dias de semana, das 8h30 às 17h. Tel. 0778-28-1370 
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Recrutando alunos para  
treinamento de  

Apoio à Procura de Emprego 

        求職者支援訓練の受講生を募集 
 

Consulte o Hello Work mais próximo. 
*  Somente aqueles que atenderem a todos os requisitos. 
*  O treinamento é em japonês. 
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“Concurso de cantoria NHK  
NODOJIMAN” Recrutamento 
dos participantes e visitantes 

「NHKのど自慢」in 越前市 出演者と観覧者を募集します 
 

A emissora de TV NHK Fukui realizará o programa de  
concurso de cantoria “NHK NODOJIMAN” na cidade de 
Echizen.  Somente aqueles que foram selecionados no 
sorteio dos participantes e sessão de qualificação (21 de 
nov.) que poderão participar no dia 22 de novembro. 
Se você é bom na cantoria, inscreva-se para o sorteio dos 
participantes. 
● Quando: 22 de novembro (dom.) 11h50 às 13h15h. 
● Local: Centro Cultural (Echizen-shi Bunka Sentaa) 
● Pessoas alvo: Acima do ginásio, a princípio amadores  
   (No caso de um grupo, até 5 pessoas.) 
● Como se inscrever para o sorteio dos participantes: 

envie o cartão postal de ida e volta“Ofuku Hagaki” para a 
emissora de TV NHK Fukui. 

   * Apenas aqueles que foram sorteados poderão participar. 
● Prazo de inscrição: O cartão postal de ida e volta “Ofuku 

Hagaki” deve chegar até 8 de outubro (qui.). 
 

Também estamos procurando pessoas que  
queiram assistir (na platéia) o programa  
"NHK NODOJIMAN" 

Será necessário enviar o cartão postal de ida e volta “Ofuku 
Hagaki” também. 
● Quando: 22 de novembro (dom.) 11h50 às 13h15h. 
● Local: Centro Cultural (Echizen-shi Bunka Sentaa) 
● Prazo de inscrição: O cartão postal de ida e volta “Ofuku 

Hagaki” deve chegar até 19 de outubro (seg.). 
Consulte o site da emissora de TV NHK Fukui para obter 
mais informações, tais como fazer a inscrição, etc. 
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“Mini Suporeku de Echizen-shi” e  
“Festa do Esporte 2020” 

「越前市ミニスポレク祭」＆「スポーツフェスタ2020」 
 

Você pode experimentar novos esportes e esportes competi-
tivos. 
Não necessita inscrição. 
*  Ao sair de casa, use a máscara sem falta. 
● Quando: 11 de outubro (dom.) das 10h às 15h. 
● Local: AW-I Sports Arena 
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