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☆ Ajuda financeira durante a licença ☆

Minha esposa se engravidou,
será que ela poderá continuar
trabalhando após o parto?

（ ① beneficiária ② Valor ③ Contato ）
1 Auxílio maternidade Shusan ikuji ichijikin
① Pessoa inscrita no seguro saúde
② \420.000 por bebê
※ Poderá consultar-se com o hospital para
que o pagamento deste auxílio seja
depositado na conta do hospital. Ao
receber alta, pagará apenas a diferença.
②
Hospital onde terá o parto.

Parabéns! Vamos falar
sobre os sistemas para
as mães que trabalham.
①

P

Vamos começar pela Licença
Maternidade. Todas as mulheres
têm direito a receber os itens 1 e
2 mencionados a seguir,
independente do regulamento da
empresa.

２ Salário durante a licença Shusan Teatekin
①

Pessoa inscrita no seguro Shakai Hoken e
que não receberá pagamento pela empresa.
② 2/3 do salário diário
③ Empresa onde trabalha

1. Licença antes do parto: poderá tirar a partir
de 6 semanas antes da data prevista do
parto.
2. Licença após o parto: 8 semanas após o
nascimento.
3. Descanso para puericultura: para criar bebê
menor de 1 ano.

３ Auxílio durante o descanso para puericultura
Ikuji kyugyo kyufukin
①

Pessoa que está em descanso para
puericultura que atende requisitos.
② 67% do salário que recebia, a partir do sexto
mês 50%.
③ Empresa onde trabalha ou Agência Pública
de Emprego Hello Work

※ As pessoas que trabalham com
prazo determinado como part
time ou por empreeiteira, que
atendem os requisitos, poderão
solicitar 1 mês antes da licença.

③

Vamos consultar o Ministério de Trabalho
Tochigi Rodokyoku Koyokankyo
Kintoshitsu ☏028-633-2795, nos
seguintes casos:

Sendo assim, poderão
continuar trabalhando após
o nascimento do bebê.

・foi despedida por motivos de gravidez
・mandou pedir contas

Vamos ao pagamento
salarial durante a
licença.

・foi transferida para seção inesperada
・foi discriminada pelo colega ou superior
②
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④
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Gravidez e Nascimento

P
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Mottainai é uma expressão japonesa que
valoriza todos os recursos eliminando os
desperdícios. Dando real importância a pessoa, o
material e o ambiente.
１ Pessoa

Mottainai além de valorizar o material,

tem o sentido de gratidão e respeito.
Que devemos ter atenção e cuidado às
pessoas que estão ao nosso redor.

2 Material

Utsunomiya realiza programa para
diminuir alimentos comestíveis que
são jogados como lixo.
Vamos comer tudo sem deixar
sobrar no prato e utilizar todos os
ingredientes.

３ Ambiente Utsunomiya preserva natureza
com habitat de vários seres vivos.
Conhecendo a natureza que nos
cerca, poderemos proteger a
biodiversidade que conserva a
nossa vida.
A biodiversidade reúne toda a variedade de
vida, micro-organismos, animais e plantas. É o
conjunto de espécies que estabelece uma
inter-relação na qual cada ser tem uma função
fundamental na composição do ecossistema.
Infor.: Dep. Meio ambiente ☏ 028-632-2417
Dep. Proteção ambiental ☏028-632-2405

Não saber sobre a natureza de Utsunomiya é Mottainai

gavião

rio Kinugawa

crisântemo kawara

borboleta sirubiasijimi

pântano Nagaoka

Transferência da Carteira de Habilitação
A pessoa com a carteira de habilitação
estrangeira poderá transferir para a japonesa no
Centro de Habilitação.
Há 3 requisitos:
1. Carteira de habilitação estrangeira com
validade.
2. Permanecer 3 meses no país que adquiriu a
carteira de habilitação estrangeira.
3. Ter registro de residência na província de
Tochigi.
Documentos necessários e taxa:
－ Carteira de habilitação estrangeira
－ Tradução japonesa da carteira de
habilitação (tradução feita pela embaixada

-

do país ou pelo JAF (Federação
Automobilística Japonesa, Utsunomiya-shi,
Imamiya 2-4-6 ☏ 028-659-3322)
Passaporte
Atestado de Residência
Foto（3 ㎝×2.4 ㎝, de até 6 meses）
Taxa solicitação ￥2,200 (carteira comum)
Taxa expedição ￥2,050

※ Será realizado teste de conhecimento teórico
e prático de regulamentos de trânsito.
Há países que são dispensados deste teste.

UIP
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MOTTAINAI na nossa vida
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Poderá adquirir maiores informações no
Centro de Habilitação de Tochigi (Kanuma-shi,
Shimoishikawa 681 ☏ 0289-76-0110).
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Informações
cotidianas
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Festival Furusato

Festival de fogos de
artifício Hanabi taikai

Matsuri




5 e 6 de agosto (sáb.dom)



12 de agosto (sáb)

12:00～21:00

18:30～20:30

É o maior festival de verão de Utsunomiya.

＊no caso de chuva forte será no 13/8


Terá desfiles, danças, mikoshi, ohayashi,

Serão lançados 20.000 fogos neste verão.
Haverá ônibus da estação JR de Utsunomiya.

yatai de vários grupos.
＠ Avenida Oodori, centro de Utsunomiya

＠

Dojojuku Kinugawa Kasenshiki

☏ Comissão organizadora

☏

NPO Utsunomiya Hyakunen Hanabi

028-633-8766

028-600-3980

Classe de Japonês nas Férias de Verão


De 24 de julho a 10 de agosto 10:00～12:00 (total de 10 aulas)



Aos alunos estrangeiros de shogakko e chugakko
【Dias de aula】
24, 25, 27 de julho e 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 de agosto

Taxa
＠
☏

gratuita
Omotesando Square, Shimin Plaza, Kaiguishitsu e Tamokuteki Hall
Utsunomiya City International Association（UCIA）☏028-616-1870 ✉ucia@ucia.or.jp

Wai wai,
maravilhas dos EUA!

♪Salão de

Confraternização



25 de julho (3a) 13:30～15:30



Jogos e músicas com americanos que vivem



em Utsunomiya
Taxa

¥300 Capacidade 30 pessoas

Para

Crianças de 6 anos a adultos (de 6,7,8 anos vir
acompanhados)

＠

Centro Internacional de Tochigi (TIA)

☏

028-621-0777



Todo 4o. sáb 16:00～18:00
22/7

Tanabata

26/8

Quiz do mundo

Encontro para se divertir, conversar
e criar vínculo de amizades.

Taxa
@

Gratuita
UIP (Utsunomiya International
Plaza) ☏ 028-616-1563
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Eventos

IPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUI PUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

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

Boa tarde a todos! Esta será a última carta.
Em junho fez 3 meses que estou aqui no Japão.
Graças aos excelentes professores, esforço e dedicação nos treinamentos, fui aprovado
no teste de Kendo, realizado no dia 18 de junho.
Através do Kendo, pude estudar bastante sobre a história e filosofia do Japão, onde
alcancei objetivos da minha pesquisa.
Em junho, fiz o macarrão Soba, participei do Salão de Confraternização, fui ao Centro de
Prevenção de Desastres, colhi morangos, fiz uma pequena viagem a Tokyo, Kyoto, Kamakura,
onde pude vivenciar várias culturas do Japão.
Nestes 3 meses, vários membros da UCIA me trataram com muito
carinho, tornando-se meus amigos, estou muito feliz! Aprendi muito
sobre o espírito e a cultura japonesa.
No dia 7 de maio de 2019 será o aniversário de 30 anos de Cidade
Irmã de Utsunomiya e Orleans. Em 2019 vamos nos encontrar na
França!
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

9:00-12:00
14:00-17:00

Consulta com
Despachante 15:00-17:00
Público

Espanhol
Português
2a.feira

Chinês

Tailandês

Inglês

3a.feira

4a.feira

6a.feira

5a.feira

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

quarto domingo (com reserva)
5a.feira

＄ ¥2.000 (2horas)/vez

(UIP)

segunda
5a.feira

―

―

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

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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Carta de um francês (3a)

