
10 DE MAIO DE 2018 

 

 

 
 

 

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. Atendimento por 

telefone também!! 

Quando:  14 (segunda) à 18 (sexta) de maio de 2018      17:15 às 20:00 hrs. 

     19 (sábado), 20 (domingo), 26 (sábado), 27 (domingo)  9:00 às 17:00 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  

 

 

 



 

 

Quando: 3 de junho (domingo)    10:00 às 15:00 hrs 

Local: estação ICHIJODANI ASAKURA MIZU NO EKI (Apaka nakajima cho) 

 

Programação:  

• Vendas de soba com rabanete ralado (demonstração de como fazer o soba) 

•   Distribuição de onigiris   

※ a partir de 11:00 hrs, serão distribuídas as senhas para 100 pessoas, em ordem de chegada 

•  Distrbuição de mudas da flor hibisco-da-siria (mukugê) 

※ a partir de 10:00 hrs, serão distribuídas as senhas para 100 pessoas, em ordem de chegada 

•Fazer trabalhos (artesanais) com a biblioteca ambulante 

• Vendas de mudas de flores 

• Yakitori, sopas de carne de javali (Inoshishi jiru) 

 

◆ Experimentar fazer o soba em família 

Horário: 10:00～, 11:00～, 13:00～ 

Limite de pessoas:  5 pares (casal, família...) em ordem de chegada. 

Taxa de participação: 1.500 ienes por cada par 

 

Aplicação: a partir de 15 de maio, por telefone 

 

Informação ・aplicação: ICHIJODANI ASAKURA MIZU NO EKI     : 41-2777 

 

Observatório ambulante 

Que tal observar os planetas Júpiter e Vênus ?! 

 

Quando: 31 de maio (quinta-feira)        19:30 às 20:30 hrs 

(Se o tempo estiver nublado ou chuvoso, será adiado) 

Local: Praça dos Dinossauros, lado oeste da estação JR de Fukui 

Informação: Seiren Planetarium       : 43-1622 

 

 


