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◆ Prêmios do Seguro de Pensão Nacional do ano de 2020  

A partir de abril de 2020 até março de 2021 terá um aumento de 130 ienes no 

valor a ser pago, portanto terá que pagar 16 mil 540 ienes por mês! 

◆ Sistema de pré-pagamento 

Caso queira pagar adiantado correspondente a 2 anos, 1 ano ou meio ano, 

através do boleto até 1º de maio (segunda-feira), terá um desconto. 

O valor dos prêmios do Seguro de Pensão Nacional será 

revisto a partir do mês de abril!! 

 

Há muitos cidadãos em Fukui preocupados com o surto do novo Coronavírus!! Para evitar a 

infecção/propagação do vírus, o Sakura Matsuri (Festival das Flores de Cerejeira), 

infelizmente foi cancelado!! Mas, a cidade de Fukui já tem alguns planos para proteger 

aqueles que vivem nos arredores das árvores de Cerejeiras durante a floração completa 

(temporada de HANAMI). Para obter mais informações consulte o home-page da cidade de 

Fukui ou este código QR👇 

 

 



Se desejar o boleto de pagamento de até 2 anos adiantados, faça a aplicação no 

escritório de pensão. 

PAGAMENTO NORMAL 197,880 ienes 
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2 anos adiantados 383,210 ienes  (14,590 ienes de desconto) 

1 ano adiantado 194,960 ienes (3,520 ienes de desconto) 

6 meses adiantados 

196,860 ienes (1,620 ienes de desconto)              

※ 2 vezes por ano: parcelas de abril a setembro e   

parcelas de outubro a março 

Contato:  Escritório de Pensão Nacional  Tel: 0776-23-4516 (após orientação 

devoz automática ②→②)

 

Inscrições abertas para habitações municipais 

 

CONJUNTO HABITACIONAL 1 PESSOA ELEVADOR ENDEREÇO 

Ueno Danchi prédio A/3DK (1º and.) 1 apto não não Ueno Hon Machi Shin 

Ueno Danchi prédio B/3DK (1º and.) 1 apto não não Ueno Hon Machi Shin 

Ueno Danchi prédio E / 3DK (2º and.) 1 apto não não Ueno Hon Machi Shin 

Nitazuka Danchi prédio B/2DK (2ºand)1 apto        não sim Nitazuka 2 chome 

Nitazuka Danchi prédio B/2DK (3ºand)1 apto        não sim Nitazuka 2 chome 

Fuku Danchi Bloco 3 /1K (1º and) 1 apto    sim não Fukushin machi 

Fuku Danchi Blooco 5 / 1K (1º and) 1 apto   sim não Fukushin machi 

 

Requisitos para aplicação: 



★ Na necessidade de habitação 

★ Que corresponde aos critérios de rendimento 

★ Não tenha atraso no pagamento dos impostos 

Período da aplicação:  

30 de abril (segunda-feira) à 10 de abril 
(sexta-feira) até as 15h. Apresentar pedido de aplicação no balcão. 

※Caso haja grande número de aplicações, as vagas serão sorteadas. (previsto 
para 24 de abril (quarta-feira) 

   Para obter informações detalhadas sobre as qualificações de aplicação, entre 
em contato com a Prefeitura. 

Contato・Aplicação:  Departamento de Habitação Municipal, Tel:0776- 20-5570 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Os infratores poderão receber penas 

Tabagismo passivo indesejado! 
 



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 nestes 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). 

 

 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 anos para não entrarem na área para fumantes. Incluindo áreas 

de fumantes internas e externas. 

 

Movimento Civil de Segurança no 

Trânsito na Primavera 

De 6 à 15 de abril será o período de Movimento Civil de Segurança no Trânsito na Primavera. 



Vamos obedecer as regras e boas maneiras do trânsito. Primavera é a época de 

pessoas se exercitando ao ar livre e começo das aulas. Para as crianças que vão 

pela primeira vez na escola, como não estão acostumadas com o caminho, é 

sempre mais perigoso. Portanto, os motoristas também precisam ficar atentos ao 

dirigir o carro, moto e andar de bicicleta.  

 Quando andar de bicicleta, não use fones de ouvido e também não andem em paralelo com 
outra bicicleta. Na faixa de pedestre, a preferência é dos pedestres. Prestem atenção e 
tomem cuidado! 

 Para os pedestres: Não atravessem as ruas onde não tem a faixa de pedestre. Respeite as 
regras!! 

 Informação: Divisão de Trânsito da Região Tel: 0776-20-5138 

 

Jardim Yokokan 

Entrada gratuíta no jardim pela manhã bem cedinho!! 

Que tal uma caminhada tranquila pelo jardim, respirando o ar puro da manhã!! 

Data: A partir de 1º de abril a 31 de outubro 

Hora: 5h30 às 8h45 da manhã 

※ A partir de 1º de setembro o jardim estará aberto a partir das 6h da manhã! 

※ Somente a entrada do lado leste estará aberta. Não será permitida a entrada na 

mansão. 

E, a partir das 9h da manhã a entrada é paga. 

Local: Jardim Yokokan  

Contato: Departamento de Cultura   Tel: 0776-20-5367  

 



Cerimônia do Chá na primavera do Jardim 

 Yokokan

Venha apreciar a cerimônia do chá e saborear o doce 

tradicional japonês, com vista para o jardim de beleza 

cênica!! 

Data:  18 de abril ～ 6 de maio (neste período somente sábados, domingos e 

feriados)  

Hora:  10h às 16h30 

※  Os tickets de entrada para a cerimônia do chá estarão à venda até às 16 h. Há dias 

de uso do “matcha” e “sencha”. 

Local: Jardim Yokokan 

Taxa: 600 ienes (valor do doce tradicional japonês incluso) 

※ A entrada no Jardim é cobrada a parte.  

Contato: Departamento da Cultura   Tel: 0776-20-5367 

 


