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Cuidados com Insolação Necchusho
Como está quente!
Sinto moleza.

Vamos ver as prevenções e
medidas contra Necchusho.

Isso é perigoso! Tem se
prevenido contra Necchusho?

2. Prevenções e medidas
＜Corpo resistente ao calor＞

Ouço muito, mas não sei
o que é Necchusho…
①

□ Beba muitos líquidos
□ Consuma o sal adequadamente
□ Refresque o quarto ao dormir
□ Coma comida equilibrada
＜Cuidados com o calor＞
□ Acompanhe o índice da temperatura e
umidade
□ Refresque a casa
□ Vista roupas leves
□ Use guarda sol
□ Use artigos de refrigeração

Vamos falar de Necchusho que
ocorre de junho a setembro.

1. Sintomas de Necchusho
□ Tontura, calor no rosto
□ Dor muscular e cãibra muscular
□ Moleza, náusea (dor de cabeça)
□ Suor anormal
□ Temperatura corporal elevada, pele
anormal (avermelhar)
□ Não reagir a chamada, não poder
caminhar reto→ nesse caso levar
imediatamente ao hospital

＜Proteja-se do calor＞
□ Tenha sempre bebida em mãos
□ Descanse de tempo em tempo
□ Acompanhe o índice de Necchusho
③
A chuva forte ocorrida no
oeste do Japão em julho
deixou vítimas.
Tomem cuidado pois em
Tochigi também ocorre
muitos trovões com chuvas e
ventos fortes.

②

Enquete realizado aos estrangeiros
sobre “o calor do Japão”
- 70% de estrangeiros tiveram insolação.
- 50% tiveram moleza e náusea.
- As pessoas que sentiram o perigo de insolação
fora de casa, a maioria utilizou restaurantes.
(conforme a HP do Centro de Pesquisa Netsu
Zero)
* Código QR para Smartphone do
Ministério do Meio Ambiente para
acompanharem o índice propenso
a ficar com insolação.

Num desastre é importante se
proteger.
Veja o Utsunomiya Hazard Map
(http://www.city.utsunomiya.toch
igi.jp/kurashi/anshin/bosai/1003
241.html) e confirme a situação
do seu bairro
④
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Informações
cotidianas

Donos de cães e gatos,
dicas para conviver com
segurança
Coloque na coleira do
cachorro a plaqueta
Ninukansatsu recebido ao
registrar no município e a
plaqueta do atestado de
vacina.

１ Quando o cão ou gato sumir, contacte
logo o posto de saúde Hokenjo.
Hokenjo abriga os cães perdidos e os gatos
feridos, e anuncia estas informações no site
da prefeitura. Hokenjo também recebe as
informações dos cães e gatos resgatados no
município. Por isso, quando seu cachorro ou
gato sumir, contacte em primeiro o Hokenjo.

２ Coloque suas informações de contato
nos cães e gatos
Os

cães

e

gatos

resgatados

com

as

informações do dono logo poderão ser
comunicados aos seus donos. Coloque estas
informações nas coleiras. Inserir

microchip

nas clínicas veterinária também é prático.

No gato coloque uma
plaqueta na coleira com o
nome e telefone do dono

3 É seguro criar gatos dentro de casa
Fora de casa há muitos perigos como
atropelamento de gatos nas estradas,
transmissão de doenças etc., da qual são
trazidos muitos gatos feridos ao Hokenjo.
Por isso, aconselhamos vamos criar os
gatos dentro de casa.
Informações: Departamento de Saúde
Ambiental ☏ 028-626-1108

Vamos estudar japonês
útil no trabalho
O Ministério da Previdência e Trabalho, através da JICE (Japan International Cooperation Center)
realiza cursos de idioma japonês e condutas e boas maneiras no ambiente de trabalho japonês aos
estrangeiros que procuram emprego e para que os mesmos possam ter estabilidade no trabalho. A
partir de setembro será realizado Curso de Japonês Básico 3.
▽ Período: meados de setembro a meados de dezembro, de 2a a 6a, das 9h ao 12h, total de 42 aulas,
(no dia 13 de setembro está previsto teste para o curso).
▽ Curso voltado aos estrangeiros que sabem Hiragana, Katakana e conversação básica, com visto de
cônjuge de japonês, permanente, cônjuge de permanente e longo tempo de residência.
▽ Aulas gratuitas
▽ Inscrição: a partir de meados de Agosto no Hello Work
▽ Local: Tochigi Fukushi Plaza (Utsunomiya, Wakakusa 1-10-6)
▽ Informações: Sra.Suzuki, Coordenadora da JICE, ☏ 080-4336-1348
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Eventos

♫ ♪

Livros ilustrados
do mundo♪



＠
☏

Challenge
Mottainai 2018♪

9 de setembro, dom, 13h30-15h30
Serão lidos livros ilustrados da Espanha,
Nepal, Ucraina e Estados Unidos pelos
nativos. Também apresentarão seus
países, farão jogos etc.
Biblioteca Higashi Toshokan
(Nakaimazuni 3-5-1)
Utsunomiya International Association
(UCIA) 028-616-1870



25 de Agosto, sab, 10h-15h



Curso gratuito de reutilização de objetos em
desuso.
Pesca de lagostim!!
Visita a Clean Park Mobara
Centro de Aprendizagem do Meio Ambiente
(Mobara machi 777-1)
028-655-6030

＠
☏

Salão de
Confraternização
♪


Festa Taiwã
Tokimeki

todo 4º sábado do mês, 16h-18h


25 de Agosto: Quiz do Mundo

Taxa

＠
☏

19 de Agosto, dom, 11h-18h

Encontro para se divertir, conversar e
criar vínculo de amizade
gratuito



Utsunomiya International Plaza
028-616-1563

＠

Orion Square (Enomachi 8-3)

☏

Comissão Organizadora 028-634-1722

cervejas de Taiwã♪

Sake de Tochigi
Festa Kanpai 2018

Leitura Infantil
Ohanashi hiroba





＠
☏

Evento com o tema “Feel Taiwã in
Tochigi”. Poderão apreciar gourmet e

Realizado todo 4o.sábado!



18 de Agosto, sab, 11h-20h

18/8, 15/9, 20/10, 17/11
15/12, 19/1, 16/2, 16/3
11h-11h30
Leitura de livros ilustrados,
Kamishibai, Brincadeiras infantis, com
atrações para divertir.
Chuo Shogai Gakushu Center
1o.andar Biblioteca (Chuo 1-1-13)
Chuo Shogai Gakushu Center
028-632-6331



＠
☏
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24 e 25 de Agosto, sab e dom,
15h-21h
Venda de Sake, Shochu, Craft beer,
vinhos e comidas de toda província de
Tochigi. Seminários sobre Sake e
alimentos fermentados etc.
Orion Square (Enomachi 8-3)
Shimotsuke Shinbun News Cafe
Depto de Promoção Industrial de
Tochigi
Seção Indústria Local 028-623-3198

Discurso em Japonês (10) apresentado no
evento da fundação de 20 anos de UCIA
Meu Primeiro Curso de Japonês Fureai
Olá! Sou Takeshi Ito. Sou estudante de 4o. ano shogakko. Meu pai é japonês e minha mãe
é coreana.
Com três anos fui a Coréia, morei aproximadamente 6 anos e no verão do ano passado
voltei ao Japão. Nesta época como só sabia ler 50 hiragana sentia-me muito inseguro.
Mas, quando soube que teria classe de japonês nas férias de verão no Utsunomiya City
International Association logo inscrevi-me. Nesta classe havia muitos estrangeiros como eu e
muitos professores. Nas aulas fiz muitos amigos, brincamos de jogos de palavras, pintamos
desenho, pudemos estudar com atividades divertidas.
Os professores foram muito atenciosos, e nos ensinaram com muita dedicação. Pouco a
pouco perdi a insegurança e fiquei animado a estudar. Graças a essa oportunidade, tive
coragem de ir a escola e hoje continuo estudando com meus amigos.
Minha mãe também está frequentando a classe de japonês e dizia que “nao vai perder
para mim”, mas recentemente ela me pergunda como se lê os kanjis. Sinto-me como um
professor e fico feliz ensinando-a. Minha mãe também fica contente aprendendo japonês.
Quero competir com minha mãe quem irá aprender mais rápido o japonês. Vou me
esforçar para não peder!

※ Esta é uma parte do discurso. Vamos encerrar os discursos dos estrangeiros neste mês.

Serviço de Intérpretes

Serviços de Utsunomiya
International Plaza (UIP)

Consultas aos Estrangeiros

ＵＩＰ
☏028-616-1564

Prefeitura
☏028-632-2834
(Horário do
atendimento)

Consulta com
Despachante
Público

15:00-18:00
9:00-12:00
14:00-17:00

15:00-17:00

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)

☏028-616-1564
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Fornecimento de ilustrações da 1ª. página: Yurika Usui e Natsuki Nemoto
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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,
tailandês e vietnamita no
site da UCIA,
http://www.ucia.or.jp
poderão ler as edições
anteriores também.

