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O que não deve ser jogado como recipientes de plástico ou embalagens: 

 

・Fitas de vídeo, CD, DVD 

・Recipientes de armazenamento de alimentos 

・Sacos selados 

・Cabides  

・Recipientes de remédios 

・Brinquedos... 

Por favor, tome cuidado para não colocar, nem mesmo acidentalmente, os seguintes ítens em sacos 

plásticos: pilhas, isqueiros, lâminas de barbear, agulhas de injeção; pois podem causar ferimentos nas 

pessoas que trabalham na fábrica de reciclagem, ou até mesmo um incêndio!! 

 

Informações: Departamento de Serviço de Limpeza (SEISO SEIBIKA)  ☎ 20-5377 

 

 

 

 

 

 

☎  . 

 

Para uma melhor realização na taxa de recolha e justiça equitativa dos encargos, tais como imposto 

municipal, prêmios do Seguro de Saúde do Idoso, Seguro para Cuidados e Assistência para Idosos, a 

cidade de Fukui resolveu acionar o Centro de Chamada (Call Center) para fazer as ligações 

diretamente às pessoas que estão com os pagamentos atrasados. 

O serviço de chamada será realizado pela Cia. “NTT Marketing Act”. O número de telephone é 

<0120928309> 

O funcionário se identificará sempre dessa forma 「Meu nome é ○○do Call Center de Fukui」. Preste 

atenção, pois jamais será indicado uma transferência bancária ou depósito através de máquinas 

automáticas ATM. O imposto atrasado deve ser pago diretamente no guichê da Prefeitura ou bancos. 

Para evitar problemas, vamos pagar o imposto municipal e outras taxas até a data de vencimento!! 

TAXA DOS IMPOSTOS ATRASADOS 

 

Como se dispor do lixo plástico!! 

 



 

Informações sobre : 

【Call Center】procure o Departamento de Impostos  Tel: 20-5330 

【Taxa de Seguro de Saúde do Idoso】Departamento de Seguros e Pensões  Tel: 20-5383 

【Taxa de Seguro de Assistência a Longo Prazo 】Departamento de Seguro de Assistência a Longo 

Prazo   ☎ 20-5715 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Quando: 15 de outubro (sábado) 

[Edifício de Atacados] 【卸売棟会場】(Oroshiuri-tō kaijō) 

Hora: 10:00 às 13:00 hrs. 

[Mercado de Frescos Fukui ] 【ふくい鮮いちば会場】(Fukui Sen Ichiba kaijō) 

Hora: 8:30 ~ 14:30 hrs. 

Local: Mercado Atacadista Central 中央卸売市場 (Chūō Oroshiuri Ichiba) 

 ・ Show de dissecação de atum(maguro kaitai) , venda direta 

 ・ Venda (liquidação) de bananas  (banana no tataki uri) 

 ・ Vendas de peixe fresco, e produtos marinhos processados 

 ・ Vendas de frutas e legumes  

 ·  Venda de produtos locais da cooperativa agrícola em colaboração com produtores regionais 

·  Vendas de flores naturais e plantas de vaso 

·  Distribuição de mudas de hibisco-da-síria(rosa de saron) a partir de11:00 hrs., 200 pessoas por 

ordem de chegada) 

・Venda de produtos certificados da região de Fukui「Fukui no Megumi」 

・ Apresentação e empréstimos de livros de receitas de peixes da biblioteca ambulante 

・ Promoção da Torneio Nacional de Esportes 「Fukui Shiawase Guenki Kokutai」 

Somos medidas de activação do mercado Promotion Group Negócios (Atacado Central no mercado) 

 

Informações:  

Medidas de Ativação do Mercado· Grupo de Promoção de Negócios (Mercado Atacadista Central) 

(Ichiba kassei-ka taisaku jigyō suishin bukai (Chūō Oroshiuri Ichiba nai)) 

☎ 53-0001 

 

 


