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Porque resolveram fazer isso? 

         

O objetivo é reduzir o uso de plásticos desnecessários para solucionar problemas ambientais, 

como a poluição marinha. 

 

O primeiro passo para resolver problemas ambientais!!              

Quase todos os supermercados da cidade já cobram por sacolas plásticas, mas, a 

partir de julho serão implementadas em todas as lojas de conveniência e drogarias. 

 

A partir de  

1º de julho!! 

Não se 

preocupe! 

Use o “MY 

BAG” 



Quando sair, procure levar seu Mybag/Ecobag e sua bebida (My 

bottle) sempre que possível. Cada um fazendo a sua parte para 

reduzir o lixo plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informações: Divisão de Política Ambiental (Kankyou Seisaku-ka)  

  0776-20-5609, FAX 0776-20-5754 

 

 

 

Isenção do Prêmio de Seguro de Pensão Nacional 

  (Kokumin Nenkin Hoken Ryō no menjō) 

Se está com dificuldades para pagar os prêmios de Seguro de Pensão Nacional devido as 

razões financeiras (não somente por causa do coronavírus), será possível solicitar o sistema 

de isenção ou adiamento do pagamento dos prêmios de Pensão Nacional.  

 Procedimentos 

Poderá fazer o pedido de aplicação a partir de 1º de julho (quarta-feira), referente ao ano 

fiscal de 2020 (julho de 2020 a junho de 2021). Na prefeitura (Setor de Seguro e Pensão 

Nacional) ou no escritório de Pensão Nacional “Fukui Nenkin Jimusho”(Teyose 2 chome) 

Poderá fazer o pedido de aplicação até 2 anos e um mês retroativos. 

 Documentos necessários: 

・Caderneta de Pensão Nacional (Nenkin-Techō) ou algum comprovante que contenha o 
número de cadastro (recibo, etc) 

・Carimbo pessoal (hanko) 

・Documento de identificação pessoal 

※ Para os aposentados , são necessários mais estes documentos: 

Guichê de informação sobre os custos da sacola de plástico do Ministério da 

Economia.  

Comércio e Indústria: 

 Para consumidores  0570-080180 

 Para empresas, comerciantes  0570-000930 

 



- Certificado de desempregado 

- Certificado de perda de qualificação de seguro de emprego 

- Certificado de elegibilidade para os benefícios de seguro-desemprego 

 Informações: Setor de Seguro e Pensão Nacional  Tel: 0776-20-5476 

☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆ 

TANABATA MATSURI 

FESTIVAL DAS ESTRELAS 

Venha se divertir no Tanabata matsuri!! Escreva o seu “desejo” nos enfeites de 

papel e pindure na árvore (Bambu) “sasa no ki”!! 

 Local: Osagoe Minkaen (Jardim da Casa Antiga Osagoe) 

 Data: 23 de junho (ter.) à 7 de julho (ter.)    9:00 às 17:15 h. 

 Fechado: Todas as segundas-feiras 

 Taxa de entrada: 110 ienes 

 Informações: Departamento de Proteção da Propriedade Cultural “Bunkazai 

Hogo-ka”  Tel: 0776-35-1015 

☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆ 

 

 


