
10 de outubro de 2018 

 

 

 

 

No dia 9 de setembro foi reinaugurado o Parque Monte Asuwa!  

 

   

 

Que tal um passeio pelo Parque Monte Asuwa!! Vamos conhecer o 

ASUWAYAMA MINI ZOO. Os animais “ capivaras e tucano” estão em 

uma área coberta 「Happy Jungle」 , portanto mesmo com chuva poderá 

se divertir!!  Se pagar uma taxa de 100 ienes poderá dar comida para 

as capivaras!!  Além de outros eventos dentro do Parque.  

Horário: 9:30 às 16:30 h (entrada permitida até 16:00 h) 

Entrada: gratuíta 

 
 

PARQUE MONTE ASUWA 



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:  28 de outubro de 2018 (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  

 

Vamos colaborar!!             

Vamos andar empurrando a bicicleta nos arredores da 

estação!! 



Para prevenir acidentes com pedestres (estudantes e pessoas que vão 

para o trabalho), evite montar na bicicleta nas partes da manhã e da tarde, 

e dias de festivais!! 

Por esse motivo, no espaço livre do lado oeste da estação está o pedido 

para “andar empurrando a bicicleta”. 

Mesmo fora desse espaço, se tiver muitas pessoas transitando nos 

arredores da estação, por favor, desça da bicicleta e empurre-a. 

Informações: Departamento de Promoção dos Usuários de Bicicleta  

: 20-5387 

 

 

Vamos tomar cuidado com os ursos antes da 

hibernação!! 

Outono é a época em que os ursos saem do matagal e procuram comida 

nas aldeias onde há plantações e moradores! 

◆Para não encontrar com ursos 

•Andar com rádio ligado ou sinos pendurados, objetos que fazem 

barulhos, para espantarem os ursos 

•Tomar cuidado principalmente quando sair de manhã bem cedo e a 

tardezinha. 



• Não deixar frutas, castanhas nos pés, em volta das casas, pois podem 

chamar a atenção dos ursos!! 

◆Se caso encontrar com um urso 

•Não correr, não se apavorar! Procure se afastar de ré mesmo, 

devagarinho!! 

◆Se caso avistar um urso 

•Procure avisar a polícia ou o Escritório Ambiental ou de Guarda. 

※Poderá obter informações através do Boletim informativo por e-mail 

de Fukui! Se você se cadastrar poderá receber as informações por 

e-mail. 

Contato: Escritório de Prevenção de Danos em Animais Silvestres 

         (YŪGAI CHŌJŪ TAISAKU SHITSU) 

 20-5701 

 

 


