
10 de Setembro de 2019 

 

 

                 

Wally está vindo para Fukui!! 

Exposição: 30º aniversário de “Onde está Wally? 

21 de setembro(sáb.) a 4 de novembro (seg., 

feriado) 

Para esta celebração especial de 30 anos, Wally estará no Japão 

pela primeira vez! Além dos originais detalhados dos livros ilustrados, serão 

exibidos cerca de 150 itens, incluindo ilustrações de cenários iniciais e 

trabalhos desenhados por Martin Handford quando criança. 

 

 Horário: 9h às 17h15 (entrada permitida até 16h45.) 

※ Dia 21 de setembro será aberto às 10h. 

 

 Fechado: 24 (ter.) e 30 (seg.) de setembro, 7 (seg.), 23 (qua.) e 28 (seg.) de outubro. 

 

 Venda antecipada de ingresso:  

• Adultos: 800 ienes, 

• Par: 1.400 ienes,  

• Ingresso + medalha (de alumínio): 850 ienes 

• Ingresso + bloco de anotações: 1.300 ienes 

※ Vendas até o dia 20 de setembro. 

 

 Valor padrão (venda no dia): 

• Adultos: 1.000 ienes 

• Estudantes universitários/colegiais: 800 ienes 

• Estudantes do primário/ginásio: 500 ienes 

※ Crianças com idade abaixo do primário são gratuitos. 

 

 

 

MUSEU DE ARTES DE FUKUI 
 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informações: Museu de Artes de Fukui  Tel: 0776-33-2990 

 

 

 

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:  29 de setembro (domingo)  8h30  às 13h. 

◆ Sessão comemorativa 

Duas sessões diferentes serão realizadas para mostrar os 

trabalhos dos respectivos artistas. 

 Fotógrafo Naoki Honjo em 28 de setembro (sáb.) às 14h. 

 Designer gráfico Norio Nakamura em 19 de outubro (sáb.) 

às 14h. 

 

◆ Wally Days! 

Nos dias 28 de setembro (sáb.), 12 (sáb.) e 26 (sáb.) de 

outubro serão todos o “Dia de Wally!”. Nesses dias, para os 

100 primeiros visitantes que comparecerem usando uma 

camiseta listrada vermelha e branca vão ganhar brindes. 

 

◆ Destaques 

Um funcionário do museu apresentará pontos de destaques 

da exposição em datas e horários determinados. 

• 5, 12 e 26 de outubro (sábados), das 14h às 14h40. 

 

◆ “Ondes está Wally?” Stamp Rally! (colecionar carimbos) 

Para quem conseguir colecionar os carimbos visitando 

instituições culturais da cidade de Fukui, ganharão um 

brinde especial. 

 



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  

 

 

 
 

Ano passado, em julho de 2018,  uma parte do Método de Promoção de Saúde foi 

revisado no objetivo de reduzir o tabagismo passivo indesejado, mudando o ítem de 

“boas maneiras” para “regras”. 

 

◆ O que é o tabagismo passivo indesejado 

Mesmo que você não fume, estará inalando a fumaça que é expelida dos cigarros das 

pessoas que fumam à sua volta. 

 

 Será proibido fumar em instituições públicas 

No objetivo de minimizar o tabagismo passivo indesejado, será proibido fumar em todas 

as instituições públicas onde haja um número grande de pessoas. Estas regras terão início 

a partir de abril de 2020. Os infratores poderão receber penas legais. 

 Hospitais, escolas e outros. 

 Escolas, Centros de Bem-estar Infantil, hospitais, clínicas, prédios 

governamentais, etc. 

• Está proibido fumar nestas instalações a partir de 1º de julho de 2019. 

※ Somente poderá fumar caso tenha a área de fumantes fora destas instituições. 

 

 Escritórios, locais de trabalho e outros 

 Escritórios, fábricas, hotéis, balneários, trens, balsas, barcos de passageiros, e 

outros estabelecimentos públicos. 

• Será proibido fumar nesttes estabelecimentos a partir de 1º de abril de 2020. 

※ Nestes locais será possível ter salas para fumantes designadas 

Tabagismo passivo indesejado! 
 



especificamente para qualquer tipo de cigarro (cigarros eletrônicos, cigarros 

aquecidos, cigarros comuns). 

 

 Restaurantes 

• Será proibido fumar nesttes estabelecimentos a partir de 1º de abril de 2020. 

※ Nestes locais será possível ter salas para fumantes designadas 

especificamente para qualquer tipo de cigarro (cigarros eletrônicos, cigarros 

aquecidos, cigarros comuns).  

※ Porém, alguns estabelecimentos poderão acomodar fumantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando há o espaço para fumantes 

 

 O estabelecimento deve ter uma placa dizendo que há a área para fumantes. Esta placa deverá ser 

disposta em lugar visível. 

 Deverá haver avisos específicos alertando os menores de 20 de anos a não entrarem na área para 

fumantes. Incluindo áreas de fumantes internas e externas. 

 Basically, it will soon be illegal to smoke in public buildings in order to reduce second-hand 

smoking as much as possible. Some areas have designated smoking areas, and if they do have 

smoking areas, that information should be easily accessible. Any smoke-free, public establishment 

should have a sign indicating so visible from the entrance. If not, THIS DOES NOT MEAN THAT 

YOU CAN SMOKE ON THE PREMISES! Please be sure to ask if this is ever the case. 

 Poderá fumar nas seguintes instalações, destinadas 

principalmente ao fumo. 

• Bares e “sunakku” 

• Lojas de tabaccos que permitam fumar dentro do 

estabelecimento 

• Áreas públicas designadas 


