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O que é imposto Juminzei? ②
~ na mudança, ao sair do Japão ~
2 Pessoa que paga por conta (Futsu
Choshu)
Após a mudança, a prefeitura do endereço
anterior enviará o boleto de pagamento
Nofusho; pague-o com o mesmo.
③

I

P

Vou me mudar, onde pago
Juminzei (impostos
municipal e provincial)?

U

②

U

Também gostaria de
saber o que fazer ao
sair do Japão.

Questão 3: E quando sair do Japão?

Questão 1: Após a mudança, pago o
Juminzei ao município atual ou no
município novo?

I

O procedimento difere se
recebeu ou não o aviso de
pagamento Nozei tsuchisho
enviado no início de junho.

Pagamos ao município
da residência do dia
1o. de janeiro.

Porém, não haverá risco de
vir cobrança de ambos os
municípios?

Ao sair do Japão antes de receber o
Nozei tsuchisho
Solicitar um procurador Nozei kanrinin
para receber o aviso e pagar.
O contribuinte ou procurador deve
comparecer ao setor de impostos
Shiminzei-ka para o procedimento.

2

Ao sair do Japão depois de receber o
Nozei tsuchisho

U

Caso antes da mudança
notificar a saída tenshutsu e,
após a mudança notificar a
entrada tennyu nas
respectivas prefeituras, não
haverá cobranças a mais.

P

P

1

I

① Pagar o imposto integral antes de sair
do Japão
② Quem não puder pagar o integral,
deve se consultar no setor de imposto.

Questão 2: Como devo pagar?

Setor de impostos Nozei-ka, Shiminzei-ka
☎ 028-632-2226, 028-632-2233
④
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No caso do assalariado (Tokubetsu
Choshu)
A pessoa que vai mudar de emprego onde o
imposto Juminzei é descontado do salário,
faz o procedimento na nova empresa.
①

I

1

Caso tenha dúvidas,
se informe.
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O período de contribuição para receber a
aposentadoria diminuiu de 25 anos para 10 anos. A
previdência japonesa Nihon Nenkin Kiko enviou o
formulário de solicitação da aposentadoria às
pessoas que atendem os requisitos para recebê-lo.

◇ Outros
Há casos de pessoas que contribuiram
apenas o Kokumin Nenkin precisem realizar
procedimentos no escritório Nenkin Jimusho,
informe os detalhes no Hoken Nenkin-ka ou
no Nenkin Jimusho. No caso de perda de
documento informe-se no Nenkin Jimusho.

◇ Solicitação
∇Pessoas que recebem apenas a
Aposentadoria Kokumin Nenkin:
Ligue ao setor Hoken Nenkin-ka ☏028-632-2327,
ou solicite ao escritório Nenkin Jimusho
∇Pessoas que recebem a Aposentadoria
Kosei Nenkin e outros:
Solicite ao escritório Nenkin Jimusho.

Informações: Setor Hoken Nenkin-ka
☏ 028-632-2327
Utsunomiya Nishi Nenkin Jimusho
☏ 028-622-4281

JUGOYA? OTSUKIMI?
Lua Cheia de Outono
este ano será no dia 4 de outubro

JUGOYA significa 15 noites para a lua cheia.
Podemos ver a lua cheia de 12 a 13 vezes num ano.
De setembro a outubro é o período em que a lua

Na noite de JUGOYA, colocam de oferendas 15
bolinhos de arroz Dango, batata inhame e decoram
com pampas Susuki

cheia é mais linda e brilhante; por isso, surgiu o

Por que fazem Dango?

costume a aprecia-la, TSUKIMI.
É o período também da colheita
de arroz, verduras etc. Festejam a
boa colheita do ano e rezam para

Para agradecer a colheita de arroz, fazem
bolinhos de arroz redondo como a lua cheia. Como
leva 15 dias para a lua ficar cheia, fazem 15
Dangos.

que no próximo ano possam colher bem.
Por que decoram
Susuki?

Dizem que Susuki tem forças para afastar os
males, tendo sentido de rezar pela saúde e
felicidade.
Na verdade seria bom decorar com arroz, mas
como até o dia do OTSUKIMI não se podia colhê-lo,
passaram a decorar com Susuki.

P
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A partir de Agosto, diminuiu
o período de contribuição para
receber a aposentadoria
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Informações
cotidianas
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Festa de Comemoração da Fundação de UCIA


30 de setembro, sáb, 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
“Tochiotome 25”e
“Raisama Kenshi Daiji”
Participação gratuita
também virão para
Banba Hiroba e 5o.andar do Shimin Plaza
animar a festa!
Venham se divertir!
Utsunomiya City International Association (UCIA)
028-616-1870

＠
☏

Let’s enjoy!
Caminhada & BBQ


15 de outubro, dom, 9h-16h (mesmo com chuva será realizado)



Caminhada, churrasco BBQ, jogos para se divertirem e fazer amigos

Taxa

¥1,500 (associados de UCIA ¥1,000, menores de shogakusei ¥500), com seguro

Inscrição

Até 5 de outubro (5a)
*É necessário nome, endereço, data de nascimento, telefone, nacionalidade

Local de

① Saída Higashi da estação JR de Utsunomiya, às 9h

encontro

②

☏

Utsunomiya Omotesando Square 1o andar, saída Higashi, às 9h15

Utsunomiya City International Association (UCIA)
Tel 028-616-1870 Fax 028-616-1871 Email ucia@ucia.or.jp

♪ Salão de

Festival de Alimentos

Confraternização


1 de outubro, dom, 10h-15h



(em caso de chuva e vento forte será cancelado)



＠
☏

Preparação de comidas pelas
pesquisadoras de alimentos, vinda do
Raisama Kenshi Daiji, concurso de Obento
de estudantes chugakusei.
Parque Utsunomiya Joshi Koen
Comissão Organizadora
028-626-1128
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Taxa
@
☏

Todo 4o. sábado, 16h-18h
23/9 “Decoração de Halloween”
28/10 “Evento de Halloween”
Encontro para se divertir, conversar e
criar vínculo de amizades.
Gratuita
UIP (Utsunomiya International Plaza)
028-616-1563
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Eventos ♫ ♪
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Além de obras artísticas japonesa, está exposto obras de pintura, ilustrações e esculturas
estrangeiras como de Chagall, Magritte, Mucha e outros.

Horário

das 9h30 às 17h ※ entrada até às 16h30
As segundas ※ Aberto quando 2a.é feriado, fechando no dia seguinte

Fechado
Aberto aos sábados, domingos e feriados.
¥310 (universitários e colegiais ¥210,
Entrada
estudantes chugakusei e shogakusei ¥100)
Endereço

Utsunomiya, Nagaoka-cho 1077

Telefone

028-643-0100

Homepage

http://u-moa.jp

A entrada é gratuita aos colegiais e estudantes menores
que residem ou estudam em Utsunomiya!

A entrada é gratuita também nos dias 1o. de abril, dia do cidadão e
3 de novembro, dia da cultura, aos moradores de Utsunomiya!

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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MUSEU DE BELAS ARTES
DE UTSUNOMIYA

