
10 de junho de 2018 

 

 

 

JA HANASAKU FUKUI SHUNSAI FESTA 

FESTA DE MELÃO DE FUKUI 

Data: 23 e 24 de junho 

Hora: 10:00 às 16:00 hrs. 

Local: Happiterace (Happiring) 

    Experimentar e fazer comparação dos melões colhidos em Fukui. Venda de 

melões em pedaços. 

    Novidades feitas com melão: bolos, sucos , pães, etc. 

Contato: Machi Zukuri Fukui   Tel:  30-0330 

 

 

Tanabata Matsuri (Festival das Estrelas)!! 

Vamos fazer os enfeites e pendurar em galhos de bambu.  

Terá também apresentação de teatrinhos e narração de livros contando a 

história. 

◆Local: Midori Toshokan 

 



Data: 23 de junho (sábado)  Hora: 13:30 às 15:00 hrs 

Contato:  Midori Toshokan  Tel: 34-8859 

◆Local: Shimizu Toshokan 

 Data: 24 de junho (sábado)  Hora: 14:00 às 15:00 hrs. 

 Contato: Shimizu Toshokan  Tel: 98-3820 

 

 

 

 

 

 

    

 

 O treinamento será realizado em cada bairro da cidade de Fukui. Vamos participar 

com toda a família!! Quando tocar a sirene às 8 horas da manhã, comecem o treino 

de evacuação.  

                 

DATA: 24 de junho (domingo)     

HORA: à partir das 8 horas 

LOCAL: Escola primária de cada bairro, etc. 

Vamos participar do treinamento para emergência 

em catástrofes!! 

 



CONTEÚDO: Treinamento de evacuação, combate ao incêndio (quando o fogo  

estiver ainda no início), primeiros socorros, etc.           

INFORMAÇÕES: Departamento de Resgate de Emergência Tel: 20-3998 

                Gabinete de Gestão de Crises  Tel: 20-5234 

Programação : 

○1  A sirene vai tocar às 8 horas da manhã. 

 

 

○2  Vamos nos locomover para protegermos do terremoto. 

 

○3  Pegar o kit de emergência e refugiar-se nos locais de refúgio (parques, etc., indicados pela 

Associação de Moradores do Bairro). 



 

○4  O presidente da Associação de Moradores do Bairro fará a chamada e conferir a lista dos 

moradores. 

 

 

○5  Refugiar-se (nas escolas, etc.) juntamente com os moradores do bairro. 

 

○6  Será feito o treinamento de assitência, resgate de emergência, combate ao incêndio (quando o 

fogo estiver ainda no início). 



 

 

CONSULTA SOBRE PAGAMENTO DE IMPOSTOS 

Para quem tem dificuldades em fazer consultas sobre impostos durante a semana,  

o balcão de atendimento estará aberto no domingo!!  Aproveite esse dia para 

tirar suas dúvidas e/ou consultar sobre sua situação atual. 

Quando:  17 de junho (domingo)  8:30 às 13:00 hrs. 

Local:  Prefeitura Municipal de Fukui – Prédio Principal – 2º andar – Divisão de 

Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

※  Entre pelo lado leste no 1º andar do subsolo. 

O que apresentar:  Carteira de motorista ou algum outro documento que 

comprove a identidade. 

※  Em caso de fazer a aplicação para o débito automático, apresentar boleto 

de pagamento de impostos, a caderneta ou cartão magnético do banco, e o 

carimbo pessoal. 

 

Informação:  Divisão de Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

 

 


