10 de março de 2016

27 DE MARÇO DE 2016!! SERÁ INAUGURADO OS NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS E TREM!
ENTRADA OESTE DA ESTAÇÃO JR DE FUKUI

Seis pontos de ônibus e a linha de trem Fukubu da companhia Fukutetsu serão removidos para
a entrada do lado oeste da Estação JR de Fukui. A circulação com transporte público ficará
mais conveniente, e sem se preocupar com chuva ou neve, pois as passarelas serão cobertas.
Além do mais, até aproximadamente 800 m da estação de Fukui, a tarifa de ônibus será no
valor de 100 ienes, tornando mais fácil sua locomoção.
Contato: Departamento Regional de Trânsito Tel: 20-5138

PONTO

DESTINO
Museu Municipal de História e Folclore de Fukui (Kyodo Rekishi Hakubutsukan), Castelo de

①

Maruoka, Lpa, Universidade Estadual (Kenritsu Biyoin), Hospital Cardiovascular de Fukui
(Fukui Junkanki Biyoin), Hospital da Universidade de Fukui (Fukui Daigaku Biyoin).
Salão Cultural (Bunka Kaikan), Castelo de Maruoka, Angel land Fukui, Universidade de

②

Fukui, Colégio Fujishima, Centro de Educação para Motoristas

Nitazuka (Nitazuka

Untensha Kyouiku Center), Clínica Geral de Fukui (Fukui Sogo Clinic).
Salão Cultural (Bunka Kaikan), Sukatto Land Kuzuryu, Costa Marítima de Echizen

③

「Ayukawa」(Echizen Kaigan「Ayukawa」), Universidade de Tecnologia de Fukui (Fukui

Kogyo Daigaku), Colégio Fukui (Fukui Koko), Apita Fukui, Sakai-shi, Hospital Geral de
Fukui (Fukui Sogo Biyoin), Sakura ga Oka Danchi.

④

Parque Atlético de Fukui (Fukui Undo Koen), Biblioteca Municipal Midori (Midori
Toshokan), Parque Kenkou no Mori, Colégio Michi Mori (Michimori Koko), Costa Marítima

de Echizen 「Flor de Narciso」(Echizen Kaigan「Suisen Land」), Plant 3-Shimizu, Hospital
da Cruz Vermelha (Seki Juji Biyoin), Echizen-cho (Asahi, Ota).
Ruínas da Família Feudal Asakura no Vale Ichijodani (Ichijodani Asakura shi Iseki),

⑤

Hospital Saiseikai, Cidade de Ono, Ikeda-cho, Colégio de Usui, Hospital Kossei, Costa
Marítima de Echizen 「Karei zaki」(Echizen Kaigan「Karei zaki」).
Ônibus Comunitário Smile (Community Bus Smile)

⑥

【Linha Norte】Tawara, Bunkyo

【Linha Oeste】Terute, Asuwa

【Linha Sul】Kida, Itagaki

【Linha Leste】 Jyoto, Hinode

Os pontos de ônibus assinalados abaixo também serão removidos.

↑
Kita Odori

Fukui hoso kaikan

←Rua principal

Uma parte dos ônibus vão para
Novo ponto de ônibus

Kita Odori

Keifuku

Novo ponto de ônibus
Novo ponto de parada

comunitário Smile

do ônibus Fukutetsu
Novo ponto de parada
do trem Fukutetsu

Sobre o itinerário e os horários dos trens e ônibus, procure se informar nas operadoras da
empresa.
Contato: 【Keifuku bus】Cia. de ônibus Keifuku Tel: 57-7700
【Fukui Tetsudo ・Fukutetsu bus】Cia. Ferroviária de Fukui Tel: 0778-21-0700

Vai mudar o fluxo do tráfego ao redor da Estação de Fukui

Instalação de entrada e saída própria para ônibus

←Rua principal

Parada ou passagem proíbida

Entrada oeste da Estação de Fukui

dentro da linha do trem

HAPPIRING
Linha do trem

＜Pontos de mudança ao redor da entrada oeste da Estação JR de Fukui＞
・Instalação de entrada e saída própria para ônibus
・Passagem para trem dentro do cruzamento
・Parada ou passagem proíbida dentro da linha do trem
Por causa das mudanças, poderá haver congestionamento por algum tempo.
Pedimos a compreensão e colaboração de todos. Muito obrigado.
Contato: Shinkansen Suishin Shitsu Tel: 20-5180
Departamento de Manutenção ao Redor da Estação Tel: 20-5457

27 de Março de 2016!! Vai mudar o itinerário do Ônibus Comunitário Smile!
O ponto de parada das 4 linhas de ônibus comunitário Smile serão removidos para a Estação
de Fukui. E juntamente com isso, haverá mudança em partes do itinerário e pontos de parada.

＜Pontos de mudança nos arredores da Estação de Fukui＞
・Todas as linhas de ônibus terão o ponto de parada 「Fukui Eki」 na entrada do lado oeste da
Estação JR de Fukui
・O ponto de ônibus 「Eki mae Shotengai」em frente ao Mister Donuts será transferido para o Katsuki
Shoten (lado norte)

・O ponto de parada 「Chuo 1chome」será abolido
・Os pontos de parada 「Fukui Shiyakusho」
「Chuo Park」serão abolidos.「Fukui Shiyakusho Mae」
terá o novo ponto de parada na Phoenix dori. Com essa mudança passando pela Chuo Odori até o
cruzamento Daimiyo Machi virando à direita, seguindo ao norte da Phoenix Dori.

・O ponto de parada do 「Fukui Eki Kita Phoenix Hotel」será abolido, e 100 m ao norte 「Fukui Eki
Kita」

・O ponto de parada do 「Eki Mae Minami Dori Shotengai」será transferido a 100 m ao norte.

Nos arredores da Estação de Fukui

Informações ・home page:

Machizukuri Fukui (Co.)

Tel:30-0330

Notificação de mudança de nome do proprietário ou demolição de veículos de
pequeno porte ou motocicletas
O imposto sobre veículos de pequeno porte será arrecadado da pessoa que está registrado como
portador do veículo na data atual de 1º de abril do ano letivo.
Se o seu carro foi demolido ou transferido para terceiros, fazer a notificação sem falta!! No caso
de pedir a terceiros para fazer os trâmites da documentação, não deixe de verificar se
realmente foi concluída!
Contato:

Seção de Serviços de Imposto Civil

Tel: 20-5306

