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Meu laço de amizade na comunidade

P

Prevenção de Desastres
Passaram-se 7 anos desde o grande terremoto de Tohoku ocorrido em março de 2011.
Como não sabemos quando poderá ocorrer outro desastre, precisamos nos prevenir.

Vamos deixar preparado os seguintes objetos

I

lanterna
□ bebidas

□ roupas

□ rádio portátil

□alimentos de emergência

U

□

□ remédios □ documentos (cartão de crédito, passaporte,
cartão de permanência, cartão de saúde) e dinheiro
□ capacete

□ toalhas

□

luvas etc

Vamos combinar com a família e amigos

U

I

Centro de Refúgio Hinanjo é o local onde vivemos temporariamente quando ocorre algum
desastre. Confirme o mais perto da sua casa e caminhe até o mesmo.
Combine o lugar de encontro no caso de desastre com os familiares.

☆ Como deixar recado, quando não puder encontrar nem puder contatar por telefone com os
familiares e amigos
◆ Disque mensagem no caso de desastre 171
Sistema de gravar mensagem no caso de desatre e a família e amigos ouvi-la.
Gravar ①disque 171 ② digite 1 e o seu telefone ③ disque 1# ④ fale ⑤ digite 9#
Ouvir a mensagem ①disque 171 ② digite 2 e o telefone da pessoa ③ digite 1# ④ ouça ⑤ digite 9#
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◆ Serviço de quadro de mensagem no caso de desastre
Sistema de digitar a mensagem na internet e, a família e amigos ler esta
mensagem. URL: https://www.web171.jp

P
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Como entrar em contato: quando não puder contatar por celular, vamos decidir mais de 2
formas de contato como deixar recado em casa, SNS etc.

I

Locais de refúgio

I

Normalmente os locais de refúgio são ginásios de escolas Taikukan; como é preciso viver com
várias pessoas num espaço estreito, se torna importante conhecer os regulamentos.
Caso não compreenda o japonês ou tenha restrição de comidas por motivos religiosos ou precise
de lugar para rezar, consulte ao encarregado local.

Treinamentos de prevenção

－1－
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Vamos participar dos treinamentos realizados nos bairros para saber o que é necessário fazer
num momento de desastre. É importante conhecer os vizinhos, dialogar no dia a dia e participar
de eventos do bairro.
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crianças, Festival de Performance de Artistas de Rua etc;

▽

Torneios de esportes, festival de verão etc

Declaração do Imposto de Renda
IMPOSTO DE RENDA Shotokuzei
O Imposto de Renda é taxado sobre a renda obtida no período de 1o. de janeiro a 31 de dezembro.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA Kakutei Shinkoku
É calculado o imposto sobre a renda de 1 ano. No ano seguinte faz a declaração na Unidade da Receita
Zeimusho para definir o valor do imposto de renda. Paga-se o imposto ou no caso de ter pago a mais é
devolvido. Este seria o procedimento da declaração.
Quando a renda é somente o salário, da qual a empresa realiza o Ajuste do Imposto, Nenmatsu Chosei, não
haveria necessidade de fazer a declaração, porém, as seguintes pessoas devem fazer a declaração:
1． A empresa não realiza o Ajuste do Imposto
2． Durante 1 ano trabalhou em mais de 2 empresas
3． Houve aumento de pessoas na família
4． Envia dinheiro à família que vive no exterior, que não tem renda
5． Contribuinte do Seguro Nacional com comprovante de contribuição
6． Teve despesa médica superior ¥100.000 ao ano etc

DOCUMENTOS PARA DECLARAÇÃO
Conforme a declaração terá que apresentar outros documentos, favor confirmar no Zeimusho.

1． Formulário de Declaração (anexo no Zeimusho)
2． Comprovante de Renda (Guensen Choshuhyo ou
Shiharai Shomeisho)
3． Documento de identificação (Zairyu Card ou
My Number Card)
4． Carimbo Inkan etc
－2－

INFORMAÇÕES
Utsunomiya Zeimusho

☏ 028-621-2151
(como é gravação aperte o zero)
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Vamos participar das atividades da
Associação de Bairro Jichikai

A associação de moradores do bairro Jichikai é um grupo coletivo constituído pelos
moradores, visando formar uma comunidade agradável para viver. Quando ocorrer desastres, é importante que
os vizinhos se ajudem mutuamente.
Atividades da Associação:
Para inscrever-se na
◇ Atividades para o melhoramento do bairro
associação de bairro,
▽ Administração do posto de coleta de lixo e do centro de reuniões do
informe-se com o membro
bairro, limpeza de parques e ruas
vizinho. Quando não
◇ Atividades para proteger a tranquilidade e a segurança
souber, procure a
▽ Instalação e administração de postes de iluminação, patrulha de
Federação das
prevenção, segurança no trânsito, prevenção de desastres
Associações de Bairro de
◇ Atividades de informação
Utsunomiya
▽ Publicação de periódicos, expedição de informações pela
(prefeitura 10˚andar)
circular kairanban
☏ 028-632-2289
◇ Atividades de intercâmbio e confraternização
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Informações
cotidianas



26, 27, 28, 29, 30 de março e 2, 3, 4, 5, 6 de abril; 10h-12h, total de 10 aulas



Para estudantes até chugakusei que precisam de apoio da língua japonesa. Aulas gratuitas

Inscrição

Escreva o nome do aluno, endereço, telefone do responsável, nome da escola, série,
nacionalidade, tempo de estadia no Japão e envie/telefone a UCIA

＠

Utsunomiya Omotesando Square 6o. andar, Tamokuteki Hall 1 e 2

☏

Utsunomiya City International Association (UCIA) 028-616-1870, Fax 028-616-1871
E-mail: ucia@ucia.or.jp

Festival Performance de
Artistas de Rua


17 e 18 de março (sáb e dom), 11h-17h



Haverá apresentações de artes de balão,

Festival de Sakura do
Castelo Utsunomiya Joshi



＠

http://www.utsunomiyadaidougei.com.jp/
Orion Square, Shopping Tobu 6o.andar,

☏

Comissão Organizadora

Leitura de Livros
Ilustrados

♪ Salão de
Confraternização
todo 4º sábado do mês, 16h-18h
24/3 Reflexão do ano



24 de março (sáb), 14h-14h30



Leitura de livros ilustrados pelo grupo
voluntário Ohanashi Pokketo Izumi

28/4 Orientação


Encontro para se divertir, conversar e

＠

criar vínculo de amizade
Taxa
＠☏

Comissão Organizadora
028-632-2989

028-634-1722



Parque Utsunomiya Joshi Koen
(Honmarucho 1-15)

Orion-dori
☏

Haverá concerto de músicas, atrações,
barracas de comidas e exposições

bebidas. Veja os detalhes no site:
＠

17 de março (sáb), 10h-15h
(no caso de chuva será

artistas de pantomima, barracas de comidas e
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Classe de japonês nas férias de
primavera Haruyasumi Fureai

Utsunomiya Shimin Plaza
(Babadori 4-1-1-5F)

gratuita

☏

Utsunomiya International Plaza

Yosei Museum
028-616-1573

028-616-1563
－3－
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Eventos ♫ ♪

Sou Stacy Kurokawa, vim de Canadá há 14 anos.
Quando cheguei sabia apenas cumprimentar e números em japonês. Graças a classe de
japonês da UCIA estou melhorando o idioma e hoje estou aqui fazendo discurso em japonês.
Logo que cheguei em Utsunomiya participei do evento Festival da Cultura Japonesa Nihon

Bunka Fureai no Kai, fiz arranjo floral Ikebana, vesti o tradicional Kimono e pratiquei várias outras
artes e também neste evento fiz bons amigos.
Na classe de japonês conversamos sobre culturas e costumes com colegas de vários países,
tracamos nossas preocupações, dificuldades e alegrias.
UCIA nos oferece oportunidades de apresentar nosso país aos japoneses nos seminários de
compreensão multi-cultural, realiza passeios de colher morangos, visitar Centro de Prevenção de
Desastres onde podemos participar e encontrar várias pessoas.
Participando de eventos e atividades realizados pela UCIA pude conhecer várias pessoas e
fazer amigos e hoje tenho uma comunidade.
※ 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

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUI

Meu laço de amizade na comunidade

terceira 2a.feira (com reserva)

－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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Discurso em Japonês (5) apresentado no
evento da fundação de 20 anos de UCIA

