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Provavelmente já tenha ouvido dizer que nesta temporada 

talvez, não nevará muito!! Mas as previsões podem mudar 

também! Mesmo com muita neve ou pouca neve, devemos 

estar preparados!  

Vamos nos preparar antes da neve chegar!  

Não só por causa da neve, mas pode acontecer uma falta 

de energia, água, gas. Então é aconselhável ter um 

estoque de água, alimentos não perecíveis, 

instantâneos, pelo menos para 3 dias ou, se possível, 

para uma semana. Deixe comprado cilindro de gás 

(gas bombe) para usar no fogão portátil, lanternas (farolete), pilhas, rádio 

portátil.  

  Tomar medidas para evitar o congelamento dos canos de água!! Enrolar 

tubos de isolamento térmico ajuda a evitar o congelamento!  

Não deixe o carro estacionado na rua, pois pode atrapalhar os 

tratores na limpeza da neve. 



   Deixe marcado os objetos importantes do lado de fora da casa. 

Poderá acontecer de ficar enterrado na neve, ou quebrarem quando o 

trator passar limpando a neve!!   

Depois que cair a neve!! 

Cuidado com acidentes ao limpar a neve!! 

Esteja sempre acompanhado de alguém quando for limpar a neve. Se 

estiver sozinho e acontecer algum acidente e ficar soterrado na neve, talvez 

ninguém poderá salvá-lo!!  Procure usar capacete, 

cordas (em caso de tirar neve do telhado).   

  ◆ Limpe a neve em volta do medidor de água! Isto 

ajudará na detecção rápida do vazamento de água 

devido à quebra do tubo, e facilitar a leitura imediata 

do medidor!! 

  ◆ Não jogue a neve retirada nas ruas ou nos aquedutos. Poderá acontecer 

de a neve entupir o corrimento da água e esta fluir para as ruas. 

  ◆ Não use a água para limpar a neve !! Com o aumento do uso de água, 

poderá haver racionamento! Vamos cooperar economizando a água. 

  ◆ Vamos cooperar com com os moradores do bairro onde mora. Quando 

neva muito, há lugares em que o trator não consegue passar para limpar a 

neve. Calçadas, estação de lixo, pontos de ônibus, etc.   

 ◆ Não jogue lixo quando estiver nevando muito. Em alguns casos o 

caminhão de coleta de lixo não consegue chegar no local e o horário de 

coleta pode variar muito ou até mesmo não ser possível fazer. Se for 

inevitável cancelar a coleta, será informado no site (homepage) da cidade. 

 ◆ Não sair com o carro sem ter muita necessidade. Caso precise sair, 

tenha sempre uma pá, cordas dentro do carro para emergência.  



  ◆ Cuidado com intoxicamento de monóxido de carbono!! Se acontecer de 

ficar com o carro encalhado na neve ou o trânsito ficar parado por longo 

tempo, desligue o motor de vez em quando ou abra a janela  

Vamos nos prevenir e tentar passar o inverno da melhor forma possível!! 

 

 

Estamos recrutando pessoas que possam ajudar voluntariamente a limpar a neve das 

casas de pessoas que tem dificuldade de limpar a neve de suas casas. 

Contato: Shi Shakai Fukushi Kyogikai Borantia Sentaa  

TEL: 0776-22-0022  FAX: 0776-26-9109 

 

Informações relacionadas à limpeza de neve (A partir de 1 de dezembro) 

 

BLOCO ÁREA DE REMOÇÃO 

DA NEVE 

BASE DE REMOÇÃO 

DA NEVE 

Bloco nº 1 (Dai ichi) Shi Hokutobu Corpo de Bombeiros 

Higashi 0776-50-2206 

Bloco nº 2 (Dai ichi) Shi Hokuseibu・Shimizu Corpo de Bombeiros Naka 

0776-97-9978 

Bloco nº 3 (Dai ichi) Shi Nambu Corpo de Bombeiros 

Minami 0776-35-4978 

Bloco nº 4 (Dai ichi) Kawai・Morita  Morita Kominkan      

Recrutamento de voluntários na limpeza de neve 



 0776-56-2199 

Bloco nº 5 (Dai ichi) Kawanishi, Kunimi, 

Denga, Koshino 

Centro Comunitáro 

Kawanishi  

0776-83-1371 

Bloco nº 6 (Dai ichi) Asuwa Higashi Taiikukan     

 0776-41-0989 

Bloco nº 7 (Dai ichi) Miyama Escritório Filial de 

Miyama  41-0989 

Equipe gerenciada 

diretamente (Chokuei Han) 

Rota de remoção de neve 

mais importante・remoção 

de neve da calçada 

Divisão de Estradas 

Municipais  20-5560 

Gestão de Estrada 

Provincial (Ken Kanri Doro) 

Estrada provincial Ecritório de Engenharia 

Civil de Fukui (Província 

de Fukui) 

 

 

 

 

 

Conjunto habitacional Elevador Localização 

Ueno Danchi prédio C 3DK  (1º and.) sem Ueno Hon Machi Shin 

Fuchi Danchi Edifício nº 2  3DK (1º and.) com Fuchi Machi 

Fuku Danchi Edifício 3  1K  (2º and.) sem Fuku Shin Machi  

Fuku Danchi prédio G  2LDK  (2º and.) com Fuku Shin Machi 

Fuku Danchi prédio S  1LDK  (3º and.) com Fuku Shin Machi 

Koshino Teiju Sokushin Jutaku 3LDK (1º and.) sem Gumizaki cho 

 

 

Requisitos para inscrição: 

Inscrições abertas para habitações municipais 



★ Pessoas com necessidade de habitação 

★ Que corresponde aos critérios de renda 

★ Está com o pagamento dos impostos em dia (sem atraso) 

Período de inscrição:  

30 de novembro (segunda-feira) à 11 de dezembro (sexta-feira) até as 15:00 

hrs. Apresentar pedido de aplicação no balcão. 

※ Caso haja grande número de aplicações, as vagas serão 

sorteadas.(previsto para 23 de dezembro  (quarta-feira). 

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

FAX 0776-20-5573 

 

Entre em contato por telefone, antes de comparecer ao 

 Centro de Emergência em dias de feriados!! 

Com a chegada do inverno, é provável a epidemia simultânea da infecção pelo 

novo coronavírus e gripe da influeza. Se tiver os seguintes sintomas, entre em 

contato por telfone antes de comparecer ao Centro de Emergência em dias 

de Feriado “Kyujitsu Kyuukan Sentaa” para fazer uma consulta, por favor. 

【Pessoas que necessitam de contato prévio】 

Pessoas com sintomas de febre, falta de ar, moleza no corpo.  

Contato: Centro de Emergência em dias de Feriado “Kyujitsu 

Kyuukan Sentaa” 

End: Fukui-shi Jōtō 4 chome 14-30  0776-22-2099, FAX 0776-22-1264 

【Horário de consulta】 

Sábados 19h às 23h 

Domingos e feirados 9h às 23h 

Final e começo de ano (30/12 à 3/1) 9h às 23h 

 



 

 

 

 

 

 

 

MOCHI MOCHI MANPUKU SAI “もち もち 満腹祭” 

Você gosta de mochi (bolinho de arroz glutinoso)? 

Fukui é uma das província que estão no TOP de degustação do mochi !! 

Venham participar e apreciar a cultura do mochi em Fukui. 

Local: Happiterrace (happiring) 

Data: 5 (sáb.) e 6 (dom.) de dezembro, das 10h às16h 

Conteúdo: 

 Venda dos mochis mais populares de Fukui  

 Venda do “Ekibyou Shusoku Kigan Mochi” Mochi feito para 

orar pelo fim da praga (coronavírus) 

 Performace de “Mochi tsuki” (demonstração de como fazer o 

mochi)  

 Apresentação do “Fukui no Omochi Saijiki” Evento sazonal do mochi de 

Fukui 

Contato: Nigiwai Kōryu Shisetsu   0776-20-2901, FAX 0776-20-2071 

NÃO PERCAM !! 

 


