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Como passar o inverno de
forma aquecida.
Kotatsu
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Chegou o frio,
vamos apresentar os
costumes do Japão no
inverno.

Naberyori é a comida típica de inverno que nos
aquece. Na panela de naberyori vai verduras,
peixes, variedades de cogumelos, tofu etc. O
equilíbrio nutricional é perfeito!
Os fomosos naberyori’s são SUKIYAKI,
SHABUSHABU. Conforme a região há outros
tipos de naberyori’s.
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Naberyori

Como nas casas antigas do Japão os telhados
e as paredes eram finos, no inverno, as casas
eram muito frias. Então todos da família se
reuniam numa sala para se aquecerem no
Irori, “lareira” de carvão.
Puseram uma mesa baixa sobre o Irori e
cobriram uma colcha espessa nesta mesa, e
assim surgiu o Kotatsu. Hoje a maioria usa o
Kotatsu elétrico, onde a família se reúne para
conversar.
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Oshogatsu
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Japão, fabricado pela fermentação de arroz
cozido a vapor, arroz-koji e água.
Juntamente com o cultivo de arroz, o Sake é
uma tradição japonesa desde a época antiga.
No frio rigoroso, os japoneses gostam e
apreciar Atsukan (Sake aquecido numa
temperatura de 46 a 60 graus).
Tomam muito na festa
de final do ano Bonenkai.
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Nihonshu (Sake) é uma bebida tradicional do

Ano Novo em japonês é Oshogatsu. Na
manhã do dia 1o. de janeiro comemos
Osechi-ryori, primeira refeição do ano e
tomamos Otosse, Sake com ervas, e
passamos um momento tranquilo em família.
E desde a Era Heian, século 8, temos uma
tradição de enviar o cartão postal de
felicitação do ano novo Nengajo.
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Atsukan (Sake quente)
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Meus três princípios para estudar japonês, Serviço de Intérpretes, Setores de Consultas aos Estrangeiros.
P
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Agora é uma boa época para
fazer o cartão MY NUMBER

Com o cartão My Number sua vida ficará mais prática!
O cartão MY NUMBER poderá ser utilizado como

Com o cartão MY NUMBER poderá adquirir os

documento de identificação,

Atestados de Residência, de Inkan (carimbo),

como o cartão de Permanência

de Kazei/Shotoku (tributação/renda)

ou Passaporte.

nas lojas de conveniência.
しょうめいしょ

Pa

かぜい

しょとくしょうめいしょ

しゅうにゅう

証 明 書 、課税・所得 証 明 書 （ 収 入 の
と

しょうめいしょ

証 明 書 ）をコンビニで取ることが

Para solicitar
agora é uma boa época!
できます。
○ O cartão MY NUMBER poderá ser entregue de 1 a 2
meses após sua solicitação.
○ Caso aumente o número de solicitantes, poderá levar
Futuramente, poderá ser utilizado
em vários serviços municipais e
nacionais.

mais de 2 meses para ser entregue, por isso, agora é
oportuno solicitar.

Maiores informações sobre os procedimentos: Departamento Shimin-ka ☏ 028-632-5266

Cuidado com o INCÊNDIO!
Sete dicas para se proteger do incêndio:

1.Não fumar na cama.

5. Utilizar cortinas de
material residente ao
fogo.

ｓ

2. Não deixar objetos
inflamáveis perto do
aquecedor sutobu.

6.Preparar o extintor
doméstico para apagar
fogos pequenos.

3.Desligar o fogo ao
afastar-se do fogão.

P

4.Instalar o alarme contra o
incêndio para adiantar a
fuga.
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7.Para proteger os idosos e
portadores de deficiência,
manter contato com os
vizinhos no cotidiano.
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Informações
cotidianas
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♫ ♪
Salão de
Confraternização♪

Classe de Japonês Avançado


As terças, das 13h30 as 15h30

Insc



Todo 4o. sábado, das 16h às 18h

Reservar na UCIA



23/12 Festa de Natal
27/01 Jogos tradicionais do Japão
Encontro para se divertir, conversar e
criar vínculo de amizades.
Gratuita
UIP (Utsunomiya
International Plaza)
028-616-1563

Conversação avançada,


cultura japonesa,
Aos estrangeiros com N1
￥

Taxa
@☏

¥1,000/mês

＠☏

UCIA (Utsunomiya City International
Association) 028-616-1870

Musical de Crianças

Motitsuki Taikai

Festival de Leite e Doces♪


7 de janeiro, dom, a partir das 15h



6 de janeiro, sáb, das 11h30 às 13h



Musical de crianças, no corredor haverá



Preparação de Moti usando usu e kine,

barracas de derivados de leite, concurso

de forma tradicional para 100 pessoas.

de doces

Req

￥

¥1,000

＠

Tochigi-ken Sogo Bunka Center

✉

Tochigi Musical Association
http://tochigi-musical.com/

Residentes e trabalhadores de
Utsunomiya. Taxa: ¥100

＠☏

Seishonen Katsudo Center
(Imaizumi-machi 3007)
028-663-3155

Primeiro Nascer do Sol na Torre de Utsunomiya


Primeiro de janeiro, das 6h às 7h15

 Vamos ver o primeiro nascer do sol na Torre de Utsunomiya
Insc

Escreva no cartão postal com resposta os nomes, endereços, telefones e idades.
No cartão do lado da resposta, escreva o nome do representante,〒 e endereço.
Envie ao 〒320-0027 Utsunomiya-shi, Hanawada 5-1-1 Hachimanyama Koen Kanri Jimusho,

Req.


até 13/12. (Num cartão até 5 pessoas)
Residentes de Utsunomiya
Capacidade: 80 pessoas (sorteio)

＠

Parque Hachimanyama, Observatório da Torre de Utsunomiya

☏

Administração do Parque Hachimanyama 028-624-0642
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Eventos

Meu nome é Liu Qian, chinesa. Vim ao Japão há 3 anos com meus pais por motivos de
trabalho. Estava na 1a. série do colégio.
Quando fui ao colégio, no início, não sabia como era a vida escolar e nem sabia falar japonês.
Comecei a estudar e hoje posso dizer o que sinto.
Tenho três formas de estudar o japonês. Primeiro, fazer amigos para poder conversar. Os
amigos sempre ensinam a pronúncia correta e formas de uso das palavras; são como professores.
Aprendi que os amigos são pessoas importantes. Segundo, assistir à televisão. Quando ouço
palavras que não conheço nos noticiários, logo pesquiso no dicionário. Recomendo assistir
novelas por ter muitas palavras cotidianas que podemos usar. Terceiro, ter confiança. Não
podemos deixar de falar por pensar que nosso japonês seja incorreto. Precisamos criar
coragem e dizer o que sentimos. Falei bastante e errei bastante também, mesmo assim,
gostaria de continuar a dizer meus pensamentos com coragem.

※ Esta é uma parte do discurso. Continuaremos com discursos de outros estrangeiros.

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

Consultas aos Estrangeiros

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

Espanhol
Português
2a.feira

Chinês

Tailandês

Inglês

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

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

Consulta com
Despachante 15:00-17:00
Público
P
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Meus três princípios para estudar japonês

terceira 2a.feira (com reserva)
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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.

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

Discurso em Japonês (2) apresentado no
evento da fundação de 20 anos de UCIA

