
10 de maio de 2019 

Teste de Comunicação Simultânea Nacional

No dia 15 de maio (quarta-feira), provavelmente 11:00 h da manhã, será 

realizado o teste do J-ALERT !! 

A transmissão será feita através dos auto-falantes públicos de informações 

usados em caso de calamidades.  

Mas, prestem atenção!! Será apenas um TESTE!! 

 

PAGAMENTO DE IMPOSTOS 
Para quem tem dificuldades em fazer consultas sobre impostos durante a semana,  
o balcão de atendimento estará aberto no domingo!!  Aproveite esses dias para 
tirar suas dúvidas e/ou consultar sobre sua situação atual. Atendimento por 
telefone também!! 

Quando:  Mês de Maio - 22 (quarta-feira) à 24 (sexta-feira), 27 (segunda-feira) e 
28 (terça-feira). 

Horário:  17:15 às 19:00 h 

     25 (sábado) e 26 (domingo)  9:00 às 17:00 h 

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  

GÁS COOKING STUDIO 

Aula de Culinária Tradicional 

Quando: 12 de junho (quarta-feira)   10:30 ～12:30 h 
Prato: “sake tatsuta no amazu so-su kake”Salmão temperado com shoyu frito e 
coberto com molho agridoce, “ dango jiru” 
Instrutor: Encarregado do departamento de promoção de melhoria de hábitos 

alimentares da Cidade de Fukui. 
Limite: 15 pessoas (sorteio) 
Taxa: 500 ienes 
Prazo para inscrição:  até 3 de junho (segunda-feira) 
 
Aula de Culinária Torobichan 
Quando: 21 de junho (sexta-feira)   10:00 ～12:30 h 
Prato:  “Sea food espaguete”, beringela com queijo, salada com verduras de 
verão e TOFŪ , batata frita. 
Instrutora:  Naomi Noji da Fazenda Noji  
Limite:  15 pessoas (sorteio) 
Taxa:  1.000 ienes 
Prazo para inscrição:  até 12 de junho (quarta-feira) 
 
Aula de Culinária rápida e prática (Hataraku otona no ryōri kyōshitsu) 
Quando: 27 de junho (quinta-feira)   18:30 ～20:30 h 
Prato:  Gyoza, yaki buta (carne de porco), za-sai no aemono, sopa de ovo e 
tomate, pão cozido no vapor. 
Instrutora:  Tega Minako 
Limite:  15 pessoas (sorteio) 
Taxa: 500 ienes 
Prazo para inscrição: até 18 de junho (terça-feira) 
 



Aula de Culinária (pesquisar sobre as verduras) 
Quando: 29 de junho (sábado)   10:30 ～12:30 h 
Alvo:  crianças do primário e o responsável  
Prato:  “Nikujaga” cozido de carne com batatas 
Instrutora:  Sommelier de verduras (Vegelabo) 
Limite:  6 pares  (sorteio) 
Taxa: 500 ienes por cada par (mãe e filho) 
Prazo para inscrição: até 19 de junho (quarta-feira). 
 
Todas as culinárias serão realizadas no mesmo local:  
Gás Cooking Studio – Prédio do Kigyō kyōku 
O que levar:  Avental, lenço de cabeça, toalhinha para limpar a mão, lápis para 

anotações. 
Inscrição:  Até os prazos escritos acima, por telefone ou e-mail. Por favor, deixe 

um número de telefone disponível . 
※ Entraremos em contato somente com as pessoas sorteadas. 
   (em caso de alergia, favor avisar no ato da inscrição) 

Contato ・inscrição: Departamento de Gás e Água      20-5632 
 

Evento para apreciar vagalumes 
AGO  WEEK (Semana de  de Ago) HOTARU vagalumes

Quando: 1 a 8 de junho......a partir das 19:30 h. 
Assunto: um guia irá levá-los até o local onde apreciar os vagalumes!! 

Quando: 1, 5 e 8 de junho......a partir das 18:30 h. 

Local: AGO KŌMINKAN  Centro Comunitário Ago 

Limite de pessoas: 1 de junho ...........10 pessoas (por ordem de chegada) 
5 e 8 de junho......20 pessoas (por ordem de chegada) 

Assunto: Pesquisar e apreciar os vagalumes, saborear a comida tradicional de 

Ago 「OMOTENASHI ZEN」 

Taxa de participação: 650 ienes 
Inscrição: a partir de 21 de maio, por telefone. 

Informação• contato : AGO KŌMINKAN  Centro Comunitário Ago 

 37-1234 
 


