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O que é imposto Juminzei? ①

U

1. Descontar do salário (Tokubetsu
Choshu)
No caso do assalariado, a empresa
desconta o imposto Juminzei do salário
todos os meses, de junho à maio, e paga ao
município.
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É o aviso de pagamento dos
impostos municipal e provincial.
Juntando esses 2 impostos
dizemos Juminzei.
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2.

I

①

※※ Cuidados ※※

P
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Pagar por conta (Futsu Choshu)
- Pagar em 4 vezes nos meses 6, 8, 10 e 1;
utilizando o boleto de pagamento
Nofusho
enviado pela prefeitura.
- Prazo de pagamento: na data
mencionado em cada boleto.
- Locais: prefeitura, instituições bancárias,
lojas de conveniência etc.
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amostra
＜Aviso de Pagamento de Impostos＞

P

Formas de Pagamento do
Imposto Juminzei

Chegou Nozeitsuchisho da
prefeitura. O que seria?

# Quando não é pago até o prazo, é cobrado
juros altos.
# Nos procedimentos de imigração é
necessário apresentar documento de
comprovação do pagamento de Juminzei.

Pagamos esse imposto ao
município da residência do
dia 1o. de janeiro.
O valor do imposto é
calculado na renda do ano
anterior

U

O imposto contribuído é
utilizado nas instalações de
creches, asilos, manutenção
de escolas fundamentais,
recolhimento de lixos,
bombeiros, atendimento de
emergência, assistências
sociais e outros serviços
públicos.

Maiores informações no
setor de imposto
Nozei-ka da prefeitura
☏028-632-2226
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②

I

I

P

Quando não puder pagar até o
prazo, consulte com
antecedência o setor de imposto
Nozei-ka na prefeitura.

③
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Akachan-no-Eki são lugares onde os pais podem amamentar,
dar mamadeira, trocar fralda etc, com tranquilidade.
Atualmente há 234 lugares. Os adesivos e as bandeiras à
direita são indicações.
Os serviços oferecidos variam conforme o lugar, confirmem
com antecedência. As informações poderão ser adquiridas pelo

site da prefeitura de Utsunomiya ou no navi Apoio a Maternidade
http://www.miyakosodate.jp
Informações: Depto. Kodomo Mirai-ka ☏ 028-632-2342
Indicações de Akachan-no-Eki

6 Dicas de como prevenir intoxicação alimentar
Dica ① Compra de alimento

Dica ④ Ao cozinhar

－ Verifique a data de validade

－ Cozinhe bem os alimentos

－ Embrulhe a carne separado

－ Ao interromper a preparação,

do peixe

coloque os alimentos na
geladeira

※ Após a compra, refrigere logo os alimentos

Dica ② Conservação em casa

－ Ao usar micro, aqueça de

－ Deixe a temperatura da
－

forma uniforme

geladeira abaixo de 10℃

Dica ⑤ Refeição

O congelador no－15℃

－ Lave as mãos antes da refeição

－ Embrulhe bem a carne e o

－ Higienize os utensílios de

peixe para que o líquido não
pingue

Dica ③ Ao Preparar comida
－

Lave as mãos com frequência

cozinha
－ Não mantenha os alimentos ao ar livre

Dica ⑥ Sobras de comida
－ Quando na dúvida, descarte

－ Não acumule os lixos
－ Descongele na geladeira
－

a comida
－ Separe as comidas para

Jogue água quente na tábua de corte e faca
usadas para carne ou peixe
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Estação do Bebê Akachan-no-Eki

esfriar rápido
－ Ao requentar, cozinhe bem

－2－
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Informações
cotidianas
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Eventos

♪

Concerto de
Música Africana



＠
☏

Challenge Mottainai

20 de Agosto, dom, 13h30-15h15
Aberto a partir das 13h
Concerto do Mukuna Band onde os
familiares poderão participar
Capacidade: 300 pessoas
Entrada gratuita, reserve por
tel. 028-616-1870, FAX 028-616-1871,
✉ ucia@ucia.or.jp
Higashi Shimin Katsudo Center
Utsunomiya City International Association
(UCIA)



19 de Agosto, sab, 10h-15h



・Confecionar objetos com materiais não
utilizados
・Pesca de lagostim
・Visita a Clean Park Mobara
・Concerto de Brass Band do bairro Meiji
・Verduras, pães caseiros, gelo raspado,
com várias atrações ♪
Kankyo Gashu Center
028-655-6030

＠
☏

Evento de Comemoração da Fundação de UCIA


30 de setembro, sab, 10h-15h



・Barracas de comidas internacionais, apresentação de discursos de
estrangeiros, músicas e danças internacionais
・Jogos infantis e leitura de livros infantis de vários países
・Vestir roupa típica yukata, stamp rally etc
Participação gratuita

＠
☏

Banba Hiroba e 5o.andar do Shimin Plaza
Utsunomiya City International Association (UCIA) 028-616-1870

Festival Mizuhono
Matsuri



♪ Salão de

Confraternização

19 de Agosto, sab, 14h-20h
No caso de chuva será no dia 20
・Pegar o peixe Ayu
・Jogar basquete
・Wadaiko, Yosakoi, Karate etc
・Fogos de lançamento

＠

Parque Mizuhono Shizen-no-mori

☏

Administração do parque
028-657-5222




Taxa
@☏

－3－

Todo 4o. sábado, 16h-18h
26/8 “Quiz Internacional”
23/9 “Decoração de Halloween”
Encontro para se divertir, conversar e
criar vínculo de amizades.
Gratuita
UIP (Utsunomiya International Plaza)
028-616-1563
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【 PISCINA EKI HIGASHI KOEN

】
・
【 PISCINA YONAN 】

Período

Do dia 1o. de julho à 31 de agosto

Horário

Das 9h às 16h45

Taxa
Informações

Adulto ¥340, até chugakusei ¥160
Piscina Eki Higashi Koen ☏

028-661-5310

☏

026-658-5813

Piscina Yonan

【 PISCINA DREAM POOL KAWACHI 】
Período
Fechado

De 3a. à sábado:

das 10h às 21h

Aos domingos e feriados: das 10h às 18h
As 2as. (aberto de 20/7 a 31/8), feriado do final e início do ano.
※ Quando 2a. é feriado, fecha no dia seguinte
＜2horas＞ adulto e colegiais ¥510 (ao passar 2horas ¥200/h)

Taxa

sho-chugakusei e maiores de 65anos ¥250
(ao passar 2horas ¥100/h)

Informações

028-673-0212

Os residentes de Utsunomiya e até colegiais que
frequentam escolas de Utsunomiya, ao apresentarem
o cartão de estudante ou o cartão Miyakko Chikai
Card, a entrada é gratuita.

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

Consultas aos Estrangeiros

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

quarto domingo (com reserva)
5a.feira
5a.feira

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
－4－

O intérprete acompanhará
aos setores públicos auxiliando
na comunicação.
 de 2ª à sáb, das 8h30 às 19h
＄ ¥2.000 (2horas)/vez
O solicitante deve preencher o
formulário e pagar o valor no
Utsunomiya International Plaza
(UIP)
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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Dicas

