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Norma 4: Respeitar a norma de segurança

Entramos na estação
agradável para pedalar!
Na próxima folga vou me
aventurar.

As seguintes 3 condutas são

proibidas. Tomem cuidado.
Muito bom, mas antes,
vamos conferir as normas
do uso de bicicleta.

①

P

Segundo uma estatística,
70% das pessoas que faleceram
de acidente de bicicleta não
estavam respeitando
as normas de trânsito.

■ Pedalar após tomar bebida alcóolica.
■ Montar duas pessoas numa bicicleta.
※exceto crianças menores de 6 anos.
■ Trafegar lado a lado.

Há outras 3 normas que
precisam ser seguidas:
□ A noite, acender o farol.
□ Respeitar o semáforo.
□ No cruzamento, parar uma vez para conferir a
segurança.

Apresentaremos 5 normas de
bicicletas para que possamos
compreender e circular de
forma organizada.

Norma 5: A criança deve usar capacete.

Norma 1: A bicicleta trafega com o carro
③

Onde há distinção de calçada e estrada, trafega
na estrada. No entanto, nos seguintes casos poderá
trafegar na calçada:

As seguintes condutas são
perigosas.
Vamos pedalar com
seguranca ♪

※ Locais especificados com sinais de trânsito
※ Menores de 13, maiores de 70 anos, pessoas
com deficiência física.
※ Estradas ou lugares que não é possível trafegar.

■ Falar no telefone celular pedalando.
■ Pedalar usando guarda chuva.
■ Pedalar ouvindo fones.

Norma 2: Trafegar do lado esquerdo da
estrada
Trafegar do lado direito é perigoso, podendo se
chocar com carros e motocicletas.

Norma 3: Na calçada a preferencial é o
pedestre; trafegar devagar do
lado da estrada.
②
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④
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Vamos pedalar com segurança!

P
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Kodomo-no-ie e Rusukatei Jido-kai
Kodomo-no-ie e Rusukatei Jido-kai são
instalações onde as crianças shogakusei após as
aulas permanecem, da qual os pais por motivos de
trabalho estão ausentes durante o dia.
Com o objetivo de diminuir os gastos dos pais
que deixam os filhos nestas, a partir de abril
iniciou-se o Sistema de Ajuda.

∇Inscrição:
Preencha o formulário anexo no
Kodomo-no-ie ou Shogai Gakushu-ka
(13o. andar da prefeitura) ; e entregue ou
envie a 〒320-8540 Shiyakusho, Shogai
Gakushu-ka.
Poderá adquirir o formulário no site:
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/
shogaigakushu/）

∇Beneficiários:
-Famílias que recebem o Auxílio de
Subsistência Seikatsu Hogo.
-Famílias que tem dificuldades de pagar gastos
escolares, que atendem os requisitos para
receber a Assistência Educacional Shugaku

∇Informações: Shogai Gakushu-ka
☏ 028-632-2676

Enjo.

∇Valor da Ajuda: ¥5,000/criança/mês

Mudança do valor
da contribuição
da aposentadoria

Quando tocar o alarme de
prevenção ao crime,
nos ajudem!

A partir de abril a contribuição da aposentadoria
foi alterada para ¥16,490/mês.
Há procedimentos como pagamento em débito
automático, desconto de pagamento adiantado etc.
Por exemplo, desconto de ¥3,510 no caso de
contribuição anual adiantada em dinheiro ficará em
￥194,370. E a partir de 2017, a contribuição de 2
anos adiantada em dinheiro terá desconto de
￥14,400. Solicite a Nenkin Jimusho.
∇Informações: Utsunomiya Nishi Nenkin
Jimusho ☏ 028-622-4281
Hoken Nenkin-ka ☏ 028-632-2327

A Associação de Segurança de Utsunomiya
promove medidas de prevenção ao crime
distribuindo o alarme a todos os estudantes de
1o. ano do ensino shogakko.
∇Aos moradores do bairro:
Quando ouvir o alarme, verifique as
condições da vizinhança imediatamente e proteja
a criança, abrigue-a, avise a vizinhança e
telefone a polícia no.110.
∇Aos pais:
Ao sair de casa, entregue o alarme a criança.
Ensine como usar o alarme em casa. Troque a
bateria.
∇Informações: Seikatsu Anshin-ka
☏

P

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUI

Começará Ajuda para Gastos de
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028-632-2137
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Informações
cotidianas
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♫ ♪
Visita ao Museu de Prevenção de Desastres
e Colheita de Morangos

4 de junho (dom), reunir-se às 13h no Tochigi-ken Bosai-kan (Nakazato-machi 248)




Vamos estudar o que fazer quando ocorrer terremoto, incêndio etc.
E vamos colher morangos e conhecer os agricultores ♪

Taxa

Bolsista ¥300, adulto ¥500, até estudante shogakusei é gratuito
Capacidade 50 pessoas

Inscrição

Telefone a UCIA (Utsunomiya City International Association)

＠

Tochigi-ken Bosai-kan & Akabane Ichigoen (Shimo Kogura-cho)

☏

UCIA 028-616-1870

Cinema de
fim de semana

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




10 de junho (sáb), a partir das 14h



Filme: Stagecoach, 1939 / EUA

27/5, “Acontecimentos da Golden Week”

Diretor: John Ford

Encontro para se divertir, conversar e

Elenco: John Wayne etc.

criar vínculo de amizades.
Taxa



Outros

Gratuita

Entrada gratuita. O cinema é realizado
todo 2o. sábado a partir das 14h

@

UIP (Utsunomiya International Plaza)

＠

Utsunomiya Shimin Plaza 6o.andar

☏

Utsunomiya International Plaza

☏

Utsunomiya Shimin Plaza

028-616-1563

028-616-1540

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 do mundo, 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)
UCIA (Utsunomiya City International Association)
028-616-1870

☏
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Eventos

Apresentaremos uma carta de um estudante recebido pela
UCIA (Utsunomiya City International Association)

Bonjour!
Sou francês, estudante de 21 anos, acabei de chegar ao Japão.
Estudo sobre a Cultura, Costumes da Ásia na faculdade.
No mês de setembro do ano passado fui à Índia para fazer um estágio de Yoga e
Budismo.
Terminando, em dezembro, fui à China estudar Tai Chi (Kaikyokuken) e Taoísmo.
Em seguida vim ao Japão, conheci várias pessoas amáveis em Utsunomiya,
onde agora desfruto a vida.
No lugar de pão francês carrego a espada Shinai de Kendo e
vou à academia de bicicleta.
Será que não me viram em alguma parte da cidade?
Além disso, trabalho de voluntário na UCIA, estudo a filosofia
do Kendo e Bushido (caminho do guerreiro).
À todas as pessoas maravilhosas, meu sentimento de gratidão.
Leopordo

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
－4－

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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Carta de um francês

