ポルトガル語

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

No.125
10/2/2018

Índice Página 2 Vacinas Infantis; Página 3 Festival da Cultura Japonesa, Culinária de Vietnã, Concerto de Jazz, Festival
Idioma Japonês, Setores de Consultas aos Estrangeiros.

Vamos praticar as
ARTES JAPONESAS
KIMONO
KIMONO é a roupa tradicional japonesa.
Nos séculos 8 a 12 era usado como roupa
interna. Na Era Edo (séculos
17 a 19), os KIMONOS ficaram
luxuosos e coloridos.
Atualmente usam nos dias
especiais como no casamento,
cerimônia de maioridade etc.

A cerimônia do chá SADO é a arte do caminho
focado na evolução espiritual e filosófica,
através da prática de servir o chá Maccha.
O convidado é recebido num ambiente
harmonioso com uma
simples decoração
de flores e quadro
Kakejiku.
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SADO

COMIDA JAPONESA

P

A comida tradicional do dia a dia é arroz
branco, peixes, mistura de verduras,
sopa Misoshiru e conserva Tsukemono.
O cultivo do arroz começou
há mais de 3.000 anos, sendo
o alimento básico do Japão.

KADO

ORIGAMI

O arranjo floral KADO iniciou com a decoração
de flores em frente a imagem do Buda; no
século 6, junto com o budismo.
Decoram galhos e flores
em tridimensão,
simbolizando céu, terra
e homem.

A dobradura ORIGAMI é a arte de dobrar os
papéis fazendo animais, flores etc.
As crianças aprendem a dobrar o pássaro
Tsuru que simboliza a paz.
Hoje ORIGAMI é
ensinado no exterior
também.
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Vou apresentar as culturas
tradicionais do Japão. Se
puderem praticá-las poderão
compreender melhor.

SHODO

P

No dia 18 de fevereiro será realizado o
FESTIVAL DA CULTURA JAPONESA onde
poderão praticar e apreciar as artes
apresentadas aqui e muito mais.
Confira os detalhes deste evento na página 3♪
P
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A caligrafia SHODO é a arte de escrever Kanji e
Hiragana com pincel e tinta a base de carvão
Sumi.
Esta arte continua bem
viva onde é
ensinado na escolas
fundamentais.
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de Panelão, Salão de Confraternização;

As vacinas são eficientes na prevenção de uma série de doenças. Através
da imunização é possível prevenir infecções e impedir que várias doenças se
espalhem. É a maneira mais eficaz de controlar e até erradicar doenças.
Para tomar vacinas é necessário apresentar a Caderneta de Saúde da Mãe
e da Criança BOSHI KENKO TECHO e o Cartão de Vacinas YOBO SESSHU
JUSHINSHA SHO. O Cartão de Vacinas é enviado aos bebês de 2 meses pela
prefeitura. Para as crianças que se mudaram para Utsunomiya é enviado até 6
anos pelo correio.
As vacinas são gratuitas às criancas que tem o registro de residência em Utsunomiya e que estejam na
idade de tomar as vacinas abaixo. As vacinas poderão ser tomadas nos hospitais mencionados na HP do
município（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/chusha/1004383.html）

VACINAS

IDADE

DOSES

( ) idade recomendável por ser propenso a doença
Hepatite B

de 2 a 11 meses (de 2 a 8 meses)

Hib (Influenza B)

de 2 meses a 4 anos (de 2 a 6 meses)

1～4

Pneumocócica Pediátrica

de 2 meses a 4 anos (de 2 a 6 meses)

1～4

Quádrupla

1a.

de 3 meses a 7 anos e 5 meses (de 3 a 11 meses)

4

Dupla

2a.

de 11 anos a 12 anos (11 anos)

1

BCG

Até 11 meses (de 5 a 7 meses)

1

Varicela (catapora)

de 12 meses a 35 meses (de 12 a 14 meses)

2

1a.

de 12 meses a 23 meses

1

2a.

Nascidos de 2/4/2011 a 1/4/2012

1

Encefatite

1a.

de 6 meses a 7 anos e 5 meses (3 anos)

3

Japonesa

2a.

de 9 anos a 12 anos (9 anos)

1

Meninas de 11 anos a 16 anos (de 12 a 13 anos)

3

Dupla de Sarampo e
Rubéola ou

3

Sarampo e Rubéola

※Câncer Cervical

※ Em algumas pessoas, após tomar a vacina de Câncer Cervical, ocorrem reações
malígnas, sendo assim, recomendamos que se informem bem antes de tomar esta
vacina.
Informações: Depto de Prevenção Hoken Yobo-ka ☏ 028-626-1114
UIP
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(gratuitas)
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VACINAS INFANTIS

Informacões
cotidiana

Festival da Cultura Japonesa


18 de fevereiro, dom, 10h-14h



Poderão vestir Kimono e experienciar cerimônia de chá, arranjo floral, caligrafia Shodo, Origami etc. Terá
Haverá atrações de tambor Wadaiko, Shamisen, dança de Okinawa Eisa, luta Shorinji kenpo etc.
Terá sorteio às 9:30, 10:00 e 11:30 para vestir Kimono.

￥

¥300 (estudantes shogakusei ¥100, menores de 6 anos gratuito)

＠

Prefeitura de Utsunomiya 14o.andar

☏

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

Culinária de
Vietnã ♪


4 de março, dom, 10h-13h



A professora vietnamita ensinará os

Concerto
de Jazz♬

pratos mais famosos como a sopa PHO,

￥

Insc



17 de fevereiro, sab, 14h-16h



Participação de Calendula Mix e
Orquestra Utsunomiya Junior

rolinho primavera GHI CUÔN etc
¥1.000, capacidade 25 pessoas

￥

Gratuito, capacidade 320 pessoas

＠

Higashi Shimin Katsu Center

Até 25/2 na UCIA

＠

Sogo Fukushi Center, 7F

☏

UCIA 028-616-1870

Nakaimaizumi 3-5-1
☏

Higashi Toshokan 028-638-5614

Salão de
Confraternização


Todo 4o. sábado do mês, 16h-18h



24/2 Origami (bonecas)

Festival Panelão
Oonabe Matsuri


4 de março, dom, 10h-16h



Poderão deliciar 10 tipos de Naberyori de

24/3 Avaliação do ano

várias províncias.

Encontro para fazer amigos japoneses e

Haverá transmissão ao vivo da rádio

de vários países

Tochigi e atrações.

￥

gratuito

￥

¥300/prato

＠

Kokusai Koryu Plaza

＠

Michi no Eki Utsunomiya Romantic Mura

☏

☏

028-616-1563

Nisato machihei 254
CRT Tochigi Hoso 028-622-1111
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Eventos

Sou Ryan Joseph Brandt, sou americano.
Fiz Sociologia na faculdade, sempre tive interesse pelas culturas de outros países, e acabei
vindo ao Japão. Moro há 1 ano e 6 meses em Utsunomiya. Antes de vir ao Japão só sabia a
escrita Hiragana, logo que cheguei sofri muito na comunicação, por isso resolvi frequentar as
classes de japonês 2 vezes por semana.
Pouco a pouco, achei muito interessante aprender o idioma japonês.
Sempre gostei de estudar idiomas em especial; ainda não falo bem o japonês mas tenho
metas de estudar até falar bem!
Em agosto do ano passado comecei a praticar a cerimônia de chá Sado. Tive a
oportunidade de conhecer várias pessoas. Nestas classes e no trabalho também fiz amizades
com várias pessoas, por isso gosto de viver no Japão.
Gosto de tudo que estou fazendo, estudar japonês, aprender sobre a cultura japonesa,
encontrar com várias pessoas. No futuro quero trabalhar usando o japonês!

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

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

Consultas aos Estrangeiros
Espanhol
Português

Chinês

Tailandês

Inglês

ＵＩＰ
15:00-18:00
☏616-1564

2a.feira

3a.feira

4a.feira

6a.feira

9:00-12:00

5a.feira

segunda
5a.feira

―

―

14:00-17:00

5a.feira

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

Prefeitura
☏632-2834

Consulta com
Despachante 15:00-17:00
Público
P
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IDIOMA JAPONÊS

quarto domingo (com reserva)

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.
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Discurso em Japonês (4) apresentado no
evento da fundação de 20 anos de UCIA

