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DESFILE HISTÓRICO DE ECHIZEN  (ECHIZEN JIDAI GYORETSU) 

 

 



 

Desfile de samurais e princesas da antiga Fukui em volta do Castelo de 

Fukui. Este ano, grandes nomes que dominaram do período Edo 

(Bakumatsu) até o período Meiji, onde atuaram os guerreiros heróis do 

“Corpo de Restauração do Período Edo”.  

E como todos os anos, artistas japoneses são convidados para 

representarem o papel de samurai e princesa. Este ano teremos o ator 

HIROSHI FUSE representando o samurai Shibata Katsuei, e a atriz 

SHOKO AIDA  representando a princesa Oichi no Kata . Teremos também 

a presença da dupla de comediantes Pakkun Makkun!!  Não percam!! 

Data: 15 de abril de 2016 (sábado) 

Hora: a partir de 13:00 hrs.～ 

Percurso: Prédio Governamental ⇒Happiring ⇒Avenida Eki Mae Densha 

Dori ⇒PonteTsukumo ⇒ Margens do Rio Asuwa (aproximadamente 1.8 

km) 

 

Vamos colaborar com o controle de tráfego durante o Desfile 

Haverá controle de tráfego no percurso e arredores. Será proibida a 

entrada de estranhos dentro da área do Prédio Governamental. Pedimos 

desculpas pelo transtorno e a colaboração de todos!! 



※ Haverá também uma pequena mudança nos roteiros dos ônibus e trem 

Fukutetsu. De preferência use o transporte comunitário! 

 

 

Informações:  Setor de Promoção de Turismo OMOTENASHI  Tel: 20-5346 

 

 

BEM ESTAR (FUKUSHI) 
 

Para quem esquece de pagar os prêmios da PENSÃO NACIONAL!! 

 

O prazo de pagamento dos prêmios da Pensão Nacional será no último dia do mês que 

vem. A partir desse dia se passar 2 anos, não poderá mais pagar os prêmios. Caso 

queira pagar os prêmios novamente, terá que usar o Sistema de Adiamento de 

Pagamento e poderá pagar os atrasados. 

 

◆Sistema de Adiamento de Pagamento 

Pessoas que esqueceram de pagar os prêmios da Pensão Nacional até 5 anos passados, 

e fizer a aplicação, terá o prazo de 3 anos (de outubro de 2015 a setembro de 2018) para 

pagar os atrasados. 

※ 5 anos passados serão contados a partir do mês que pretende começar a pagar. 
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◆Vantagens de usar o Sistema de Adiamento de Pagamento 

・Existe a possibilidade de se qualificar para receber a pensão 

・No futuro, o montante de rendimento anual aumentará 

 

◆Pessoas aptas a aplicar o Sistema de Adiamento de Pagamento 

① pessoas de 20 a 59 anos de idade, que dentro do período de 5 anos, esqueceu de 

pagar ou esteve desligado da Pensão Nacional durante um certo período. 

 

② pessoas de 60 a 64 anos de idade, que além desse período assinalado no termo ①, 

esteve inscrito  voluntariamente em outro qualquer. 

 

③ pessoas acima de 65 anos de idade, que não recebem pensão de velhice mas estão 

inscritos voluntariamente em outro qualquer. 

 

※ pessoas acima de 60 anos de idade, que estão recebendo a pensão básica não 

poderão fazer a aplicação. 

 

Contato:【Nenkin kanyu sha dial】 ☎ 0570-003-004 

         【Quando a ligação é feita pelo ramal 050】  ☎ 03-6630-2525 

          (exceto feriados, de segunda a sexta das 8:30 ～ 19:00 hrs. e 

 2º sábado do mês das 9:00 ～ 17:00 hrs.) 

 

 

 


