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Celebração do Casamento
Junho é o mês das noivas!
Também gostaria de me
casar um dia. Quando esse
dia chegar, qual seria o
procedimento?

＜Procedimento＞
Presença

Ambos os cônjuges

Local

Prefeitura 1o.andar, Depto Civil

Shimin-ka Koseki Group
Documentos

Vamos falar sobre o
casamento celebrado
no Japão.

Notificação de Registro de
Casamento, com assinatura de
2 testemunhas maiores podendo

①

ser estrangeiro
【Japonês】
・Koseki Tohon (caso não tenha

♡

Casamento no Japão

registro em Utsunomiya)
・Documento de Identificação
(Carteira de Habilitação)

Será aplicado a lei
de ambos os países.

【Estrangeiro】
・Passaporte e a tradução em japonês
・Cartão de Permanência
・Prova do Estado Civil e a tradução

No caso de japonês
1.
2.
3.
4.

♡

em japonês. Conforme o país, os

O homem ser maior de 18 anos e a mulher 16
anos.
No caso de serem menores de 20 anos, devem
ter o Consentimento dos Pais.
Ser solteiro.
Para que a mulher possa contrair um novo
matrimônio, é necessário que tenha decorrido
100 dias após o divórcio ou falecimento do
esposo. No entanto, caso não esteja grávida no
divórcio ou na morte do esposo não precisará
esperar esses 100 dias.

Casamento de estrangeiro com japonês

documentos necessários são
diferentes.

O casamento entre
estrangeiros também poderá
ser celebrado na prefeitura,
mas verifique os documentos
com antecedência

Após a casamento celebrado
na prefeitura é determinado
que seja registrado no
consulado do seu país.

Informações sobre o casamento:
Depto Civil Shimin-ka Koseki Group
Prefeitura 1o.andar
☎028-632-2268

No caso de registrar o casamento
no Japão devem seguir o
procedimento japonês.

②
－1－

③

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

Publicação: Utsunomiya Internacional Plaza (UIP)
Edição: Utsunomiya City International Association (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp
Utsunomiya, Babadori 4-1-1, Omotesando Square 5F

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

Vamos prevenir a Insolação Necchusho,
dando atenção às pessoas ao redor

Todos os anos, antes da estação
de chuvas, em maio, algumas
pessoas ficam com Necchusho,
aumentando de julho à agosto.
A Insolação é o aumento da temperatura do
organismo que pode causar a perda da água e de
nutrientes importantes, devido o calor. As
crianças e os idosos são mais sensíveis a
insolação. Em caso emergencial, poderá correr o
risco de vida.
▼ Sintoma leve: tonturas, vertigens, dores
musculares, suor excessivo.
▼ Sintoma médio: dores de cabeça, vômito,
moleza, sem energia.
▼ Sintoma grave: inconsciência, temperatura
alta, não poder andar reto ou correr.
Tomar cuidado nos dias:
▼
▼
▼
▼

com mais de 28 graus.
com umidade acima de 70%
de pouco vento
que esquentou de repente

Quatro dicas para prevenir Insolação
▼ Comer e dormir bem, tomar líquido e sal com
frequência.
▼ Utilizar o ar condicionado e o ventilador, deixar
a casa arejada.
▼ Vestir roupa leve, usar guarda sol e chapéu.
▼ Descansar em locais frescos.
▼ Trabalhar conforme sua
condição física,
medir temperatura,
esfriar o corpo com toalhas
geladas.
Como socorrer
▼ Levar ao local arejado e fresco.
▼ Afrouxar as roupas, molhar o corpo com água.
▼ Quando a pessoa não consegue tomar por si,
não dar água nem sal.
▼ Quando a pessoa estiver inconsciente e os
sintomas não melhorarem, leve logo ao
hospital.
Informações: Departamento de Saúde
Kenkozoshin-ka 028-626-1126

Consultas no Centro do Consumidor
Shohiseikatsu Center

①

③ Falsas declarações

Conflitos de código comercial e
contrato enganoso

◇ Venda forçosa de materiais educativos
◇ Cobrança de valores altos dos registrados
nos sites adultos.
◇ Cancelamento de contrato de valores altos
realizados com vendedores de porta a
porta.
◇ Não devolução do depósito de
apartamento alugado.

◇ Diferença do valor mencionado nas
publicações e do valor cobrado.
④ Dificuldades na devolução de dívidas
O Centro do Consumidor atende consultas do
consumidor que tem conflitos com o fornecedor
pelo ☏ 028-616-1547

② Acidentes com produtos comprados

Atendimento por telefone: 9:00～17:30
Atendimento pessoal:
10:00～17:30
(aos sábados, domingos e feriados: até 16:30)

◇ Fogo repentino na tomada
＊No caso de acidentes graves, consulte
imediatamente o Centro do Consumidor
－2－
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Informações
cotidianas
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♫ ♪
Passeio a Tsukuba Space Center, Ushiku, Kirin Beer



11 de julho, 3a., das 7h às 17h30



Vamos conhecer a tecnologia, tradicão, história japonesa!
Bolsista ¥2,500, associados da UCIA ¥4,000, adultos ¥4,500, estudantes shogakusei ¥1,500

Taxa

Capacidade 40 pessoas
Inscrição

Na UCIA por telefone, fax ou e-mail, escreva o nome, endereço, telefone e data de
nascimento. E pague a taxa até 17/6.
Maiores de 15 anos, levar sem falta um documento com foto como Cartão de Permanência,

Levar

Carteira de Habilitação, ou dois documentos sem foto.
UCIA (Utsunomiya City International Association) 028-616-1870
Fax 028-616-1871, E-mail: ucia@ucia.or.jp

☏

Atrativos do céu
estrelado

Culinária Internacional



15 de junho, 5a.

29 de junho, 5a.



29 de julho, sáb, das 19h às 21h

das 10h ao 12h30

das 10h ao 12h30



Ver a constelação de primavera e

Culinária Filipina

Culinária Coreana

verão no Planetário, observar a Lua,

Chicken Afritada

Bibimba

Jupiter e Saturno pelo telescópio.

Vamos aprofundar a relação internacional

Inscrição

através da comida com as estrangeiras.
Taxa

Despesa de ingredientes

＠☏

Centro Kamikawachi Shogai Gakushu

Até 30/6 pelo cartão postal
Capacidade 50 pessoas

(Nakazato machi 181-3),

＠

Tawara Chugakko

☏

Kankyo Gakushu Center
028-655-6030

028-674-3131

Vamos dançar Yosakoi no Festival Miya matsuri ♪



6 de Agosto, dom, à tarde
Vamos dançar Yosakoi no maior festival de Utsunomiya Miya matsuri!
Haverá treino para as pessoas que participam pela primeira vez♪
Dias e horários do treino

Inscrição

☏

1/7, sáb,19：00～21：00

9/7, dom, 14：00～16：00

15/7, sáb,14：00～16：00

22/7, sáb,14：00～16：00

30/7, dom, 14：00～16：00

5/8, sáb, 14：00～16：00

Na UCIA por telefone
UCIA (Utsunomiya City International Association) 028-616-1870

－3－

Local
Chuo Shogai Gakushu
Center, sala 302
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Eventos
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Apresentaremos uma carta de um estudante recebido pela
UCIA (Utsunomiya City International Association)

Ola pessoal, boa tarde! Sou Leopordo. Continuando a carta do mês passado, esta é a
segunda.
Já se passou um mês após a minha chegada em Utsunomiya. Pouco a pouco, compreendo
melhor sobre a maravilhosa cultura japonesa. Porém como sempre estou atrasado, o respeito a
pontualidade japonesa, ainda é difícil para mim.
Graças a host family, pude conhecer Ashikaga, Nikko, museus de belas artes, fábrica de
Nissan, colher morangos etc. No feriado de golden week passei dias tranquilos em Tokyo.
Outro dia fui ao evento de jazz Jazz Cruising em Utsunomiya. Em Paris além da famosa
maratona, há Barathon, beber em vários bares com os amigos. Aqui em Utsunomiya, pude
participar do Jazzathon, rodei bares de jazz e me diverti bastante.
O treino de Kendo ficou rigoroso porque em apenas três meses, no dia 18 de junho,
preciso passar o teste do 1o. nível.
Será que passarei?
Aguardem o resultado no próximo mês.
Muito obrigado, Leopordo

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

O intérprete acompanhará
aos setores públicos

Consultas aos Estrangeiros

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

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

Espanhol
Português

Chinês

Tailandês

Inglês

2a.feira

3a.feira

4a.feira

6a.feira

quarto domingo (com reserva)

9:00-12:00

5a.feira

segunda
5a.feira

14:00-17:00

5a.feira

―

Consulta com
Despachante 15:00-17:00
Público

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

―

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

terceira 2a.feira (com reserva)

Fornecimento de ilustrações da 1ª. página: Yurika Usui e Natsuki Nemoto
－4－

＄ ¥2.000 (2horas)/vez

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 (2a.)

