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UCIA edita este

newspaper Ooi!.

Aqui estão as respostas.

Este ano comemora 20 anos
de fundação.

UCIA é Utsunomiya City
International Association.
Estudo na classe de japonês de
UCIA.
Vou dar quiz para testarem e
saberem mais sobre a UCIA.

A1. 〇 UCIA foi fundada para realizar além das
atividades de cidade-irmã, organizar classes de
japonês, apresentar cultura japonesa, promover
atividades de compreensão mútua etc.
①

Vamos ao quiz 〇×
(certo ou errado)!

A3. × UCIA organiza classes de várias línguas. Abre
as inscrições 2 vezes ao ano (março e setembro).
Detalhes no site http://www.ucia.or.jp/ e na
revista municipal Koho Utsunomiya.
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Q1.

Q2.

UCIA foi fundada para realizar trabalhos do
município de Utsunomiya como atividades de
cidade-irmã e outros serviços?

A4. × UCIA realiza apenas traduções de
documentos necessários para os procedimentos
nos órgãos públicos.

UCIA administra classes de japonês além da
Classe de Utsunomiya Omotesando Square?

A5. × Além das Consultas Cotidianas, realiza
Consultas com Despachante Público, assuntos
relacionados ao visto de permanência etc.,
conferir a pg. 4.

Q3. Não tem classes de língua estrangeira?
Q4. Faz traduções de todos os tipos de
documentos?

A6. 〇 Todo quarto sábado, das 16h às 18h,
é realizado o Salão de Confraternização.
Não há taxa de participação e nem precisa
reservar. Veja os detalhes na pg. 3.

Q5. Realiza apenas consultas cotidianas aos
estrangeiros?
Q6. UCIA realiza mensalmente o Salão de
Confraternização?

A2. 〇 Além das Classes de Japonês de
Omotesando, há classes no Sugatagawa Chiku
Shimin Center, Sogo Fukushi Center e Kita
Shogai Gakushu Center. Veja na pg. 4 classes de
outros grupos voluntários.

②

③

No dia 30 de setembro, UCIA comemora 20 anos de
fundação. Venham participar com familiares e amigos
dos eventos da homenagem
④
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O que é UCIA?

P
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Desde abril de 2016, o atendimento da reserva para exames de saúde coletivo é realizado por telefone e

internet. A reserva pela internet é muito prático podendo ser feito nos fins de semana a qualquer hora.
Poderão conferir como e onde fazer a inscrição, datas dos exames nas revistas municipal Koho Utsunomiya,

Kenkozukuri no Shiori ou no site.
Como solicitar a reserva:
◇ Atendimento pelo telefone
Centro de Reserva de Exame de Saúde Coletivo ☏ 028-611-1311
∇ Horário: das 8h30 às 17h15 (fechado nos fins de semana e feriados)
◇ Atendimento pela internet
Sistema de Reserva de Exame de Saúde Coletivo
∇ Horário: 24 horas
∇ http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/kenshin/
※ Cuidados ao inscrever-se
∇ O cupom de exame de saúde será enviado a todos no final de abril.
∇ As pessoas que preferem fazer exame de saúde particular, devem se inscrever diretamente na
instituição médica.
※ Informações: Departamento de Promoção de Saúde ☏ 028-626-1129

Furappu
Centro de Apoio aos Jovens
Desde 12/3 houve mudança no
Sistema de Capacitação aos
motoristas acima de 75 anos

No Furappu há consultores especializados na
área industrial e consultores experientes que
atendem os jovens com dificuldades, e pensarão
juntos melhores formas de solução.

Os motoristas acima de 75 anos precisarão fazer o
Teste de Função Cognitiva e o Curso do Idoso na
Auto Escola, 6 meses antes de renovar a Carteira de
Habilitação.
Caso o resultado do exame apresente o “Risco de
Demência”, será necessário apresentar o Atestado
Médico.
Caso o diagnóstico médico seja de Demência ou
caso não faça o teste ou o curso citado acima, a
Carteira de Habilitação será cancelada.
※ Informações: Departamento de Segurança Social
☏ 028-632-2264
UIP
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A partir de abril inicia inscrições
para exames de saúde coletivo
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∇ Atendimento: de 2a à 6a., das 9h às 17h
(fechado nos feriados)
∇ Local: Chuo Shogai Gakushu Center
∇ Consulta por telefone ☏ 028-633-3715
∇ Pessoalmente: reservar no Furappu
∇ Consultas Periódicas nos Centros
Administrativos
Municipal:
Consultar a data e o
horário por telefone.
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Informações
cotidianas
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♫ ♪
Experiencie a cultura
japonesa no
Fine World Festival

♪ Salão de
Confraternização
Todo 4o. sábado, das 16h às 18h



Taxa
@
☏

24/4 Explicação do encontro
Encontro para se divertir, conversar e
criar vínculo de amizades.
Gratuita
Utsunomiya International Plaza (UIP)
Utsunomiya International Plaza
028-616-1563



Taxa

A partir de abril, o encontro será
realizado no 4o. sábado

22 (sab) e 23 (dom) de abril
das 10h às 15h
Poderão praticar Origami, Tiguirie,
Cerimonia de Chá e outros eventos do
festival. Venham com amigos e familiares!
Gratuita

＠

Utsunomiya-shi Bunkakaikan

☏

Utsunomiya City International Association UCIA
028-616-1870

Festa My Utsunomiya 2017
“Vamos dar as mãos, companheiros do mundo”


21 de maio (dom), das 10h às 15h



＜Barracas＞
Cerimonia de Chá, Comidas de Índia, Brasil, Pães e Miçanga Africana,
Vinho Alemão, Cervejas, Fair Trade, Quiz de Japonês Fácil etc.
＜Atrações＞
Concertos de músicas tradicionais e danças do Japão e de vários países♪

＠

Banba Hiroba (Plaza do Templo Futaarayama)
Utsunomiya City International Association UCIA
028-616-1870

☏

Passeio de Bicicleta
e Picnic

Festival da Criança





30 de abril (dom) a partir das 7h30



Passeio de bicicleta a lugares famosos de
Utsunomiya. Poderão deliciar verduras
frescas da primavera.
Reunir-se no Romantic Village

☏

Taxa

Comissão Organizadora 028-643-6626
Dep. Promoção Municipal 028-632-2460

＠

23 de abril (dom) das 10h às 15h30
Concerto musical para bebês Jazz Sax Unit
Blue Train das 10h30 às 11h30
Workshop de livros, Leitura, Quiz de
biblioteca, Chá, Show de balão, Origami,
Brincadeiras tradicionais etc.
Gratuita
Biblioteca Minami Toshokan
☏ 028-653-7609
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Eventos
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Classes de Japonês ministradas pelos grupos voluntários. Contactar com os grupos abaixo.
Lugar

Dia

Horário

2a.

Taxa

Níveis

Ipoipo Nihongo

Básico ao

10:00-12:00

¥500/mês 028-637-7394

intermediário

Machizukuri Center

Grupo

(Motoimaizumi 5-9-7)

Dekthai Grupo
domingo

13:15-14:45

Básico

¥3.300/

028-678-8996

10 vezes
Tochigi Kokusai Koryu

3a.

Center - TIA

5a.

(Honcho 9-14)

6a.

10:00-14:00

sábado

10:00-12:00

10:00-12:00

Básico ao

FJC Nihongo

intermediário

Tomonokai

Avançado

028-635-9595

Básico ao

Para prova de

JLPT Nihongo

proficiência japonesa

Kyoshitsu

UIP (Babadori 4-1-1 5F)
domingo

¥300/aula

intermediário

16:30-18:00

090-2450-4258

N2~N5

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

O intérprete acompanhará
aos setores públicos auxiliando

Consultas aos Estrangeiros

na comunicação.
 da 2ª à sáb, das 9h às 17h

ＵＩＰ
15:00-18:00
☏616-1564
Prefeitura
☏632-2834

Espanhol
Português
2a.feira

Chinês

Tailandês

Inglês

3a.feira

4a.feira

6a.feira

O solicitante deve preencher o
formulário e pagar o valor no
Utsunomiya International Plaza

quarto domingo (com reserva)

(UIP)

9:00-12:00

5a.feira

segunda
5a.feira

―

―

14:00-17:00

5a.feira

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

Consulta com
Despachante 15:00-17:00
Público

＄ ¥2.000 (2horas)/vez

terceira 2a.feira (com reserva)

Fornecimento de ilustrações da 1ª. página: Yurika Usui e Natsuki Nemoto
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Ooi! é publicado
mensalmente em japonês,
português, inglês, chinês e
tailandês no site da UCIA,
http://www.ucia.or.jp
poderão ler as edições
anteriores também.
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A partir de abril de 2017

Dicas

