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É chuva forte! Abriguem-se!
Há muitas informações sobre
chuvas fortes e refúgios na TV
e celular, mas não entendo…

Chegou a estação de TAIFU.

Vamos falar de informações de
prevenção de desastre.

Sim, ultimamente tem ocorrido
chuvas fortes aumentando
desastres naturais.

ひなん

①

※避難 Refúgio…procurar um lugar seguro.

②

Nas informações de chuvas fortes e refúgios há 3
fases. Vamos compreender as expressões usadas
para podermos agir corretamente

Informações de chuva forte

Informações de refúgio, abrigo

おおあめちゅういほう

ひ な ん じゅんび

１） 大雨注意報

こうれいしゃ とう ひ な ん か い し

１）避難準備・高齢者等避難開始

Aviso de chuva forte
Há riscos de desastre
devido a chuva forte

Preparar-se para refugiar e iniciar o abrigo
dos idosos
① Abrigar os idosos e deficientes
② Preparar-se para abrigar

おおあめけいほう

２）大雨警報

ひ な ん かんこく

Alerta de chuva forte
Há riscos de grande
desastre devido a chuva
forte

２）避難勧告
Aviso de refúgio
Todas as pessoas da área que foi indicada para
refúgio devem se abrigar.

おおあめとくべつけいほう

ひなん し

じ

きんきゅう

３）避難指示（ 緊 急 ）

３）大雨 特別 警報
Aviso emergencial de
chuva forte
Há riscos de enorme
desastre devido a chuva
forte

Perigo

Instruções de refúgio (Urgência)
As pessoas da área que foi indicada para refúgio
devem se abrigar rapidamente
③
※ Caso ao redor da casa já esteja em perigo,
abrigar-se num lugar seguro dentro de casa.

！Quando sentir o perigo, abrigue-se num lugar seguro,
mesmo que não tenha recebido informações ou avisos！

③

Obtenha informações pela TV ou rádio nos dias de chuva forte.
E vamos confirmar os centros de refúgio no site do município:
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/anshin/bosai/1003241.html
No Centro de Prevenção Tochigi-ken Bosai-kan, poderão
experienciar chuva forte, vento forte etc, confira a pg.4
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④

Informações
cotidianas

Auxílio a Doença de Difícil
Tratamento Nambyo

Nambyo é doença rara, não se sabe a causa, não
há cura rápida e necessita de longo tempo de
tratamento.
Existem critérios determinados para o diagnóstico
e o número de pacientes sendo menor que 0.1% da
população será considerada Doença de Difícil
Tratamento Designada Shitei Nambyo, podendo
receber o auxílio de despesa médica.
São considerados como Shitei Nambyo 331 tipos
de doenças como colite ulcerosa, doença de
Parkinson etc.

※Auxílio de despesa médica
O paciente arca com 20% da despesa médica e
há determinação de despesa máxima por mês
(valor definido conforme a pessoa).
▽Quem pode receber
① Aqueles que preencherem os critérios do
diagnóstico
② Preencher os critérios de classificação por
grau (divisão pelos sintomas de cada
doença), ou o total da despesa médica
ultrapassar ￥33.330 por mês mais de 3
vezes em 1 ano.
*Antes de solicitar consulte o médico
encarregado.
▽Outros: Verifique a HP de Utsunomiya para
mais detalhes sobre a doença

※Serviços de apoio
Quando apresentar problemas na vida
cotidiana poderá utilizar os serviços de
assistência social ao deficiente e o serviço de
seguro de cuidados. Sendo reconhecidos a
necessidade de apoio e cuidados, poderá
utilizar os serviços de ajuda nos trabalhos de
casa e auxílio para ir ao hospital.

※Consulta sobre trabalho
Na Hello Work de Utsunomiya (Akebono
cho), uma assistente irá auxiliar na procura de
emprego, ajudando a procurar um trabalho
que concilie com o tratamento médico e
também como dar explicações nas empresas.

※Centro de Consulta e Apoio ao Nambyo
de Tochigi
Anexo ao Tochigi Kenko no Mori
(Komanyu machi), nos dias úteis das 10h as
16h, pode-se consultar pelo telefone ou
pessoalmente com Assistentes de Saúde
Pública e Assistentes Peer Supporter.
Também, é possível fazer consultas
relacionadas a tratamento médico
Informações: Depto de Saúde Pública e
Prevenção de Doenças
☏ 028-626-1114

Cartão My Number cada vez mais prático
Em 200 lojas de conveniência kombini de Utsunomiya, utilizando o Cartão My Number das 6h30 às 23h,
é possível tirar a cópia de documentos como o Certificado de Residência etc pelo sistema “Serviço de
emissão de certificados em lojas kombini, Kombini Kofu Service”. Também está sendo examinado a
possibilidade de acúmulo de pontos para serem trocados em produtos e serviços na região. Solicite o Cartão

My Number que se torna cada vez mais útil.

※Solicitação e recebimento do Cartão My Number nos sábados, domingos e feriados
Para as pessoas que não puderem retirar o Cartão My Number nos dias de semana, 1 vez ao mês,
sábado ou domingo ou feriado será possível retirar o cartão no Departamento de Registro Civil (Prefeitura
1o andar). Informações sobre procedimento e datas: Depto de Registro Civil
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☏

028-632-5266

Eventos

♫ ♪
Vamos nos divertir!
Caminhada & BBQ



30 de setembro, dom, 9h-16h



Haverá caminhada, BBQ, jogos etc para se divertirem e fazerem amigos!!

\

¥1,500 (sócio da UCIA ¥1,000, menores de 12 anos ¥500), com seguro incluído

Inscrição

(realizado mesmo com chuva)

Até 22 de setembro, sábado
*É necessário nome, endereço, data de nascimento, telefone e nacionalidade

＠

Utsunomiya Boken Katsudo Center (Shinoi-machi 1885-1)

☏

Utsunomiya City International Association (UCIA) TEL028-616-1870

FAX028-616-1871

E-mail: ucia@ucia.or.jp

Concerto Musical

Salão de
Confraternização


Mori no Concert



Todo 4o. sábado,16h–18h



22 de setembro: Decoração de Halloween

22 de setembro, sab
11h–12h
Concerto de piano e flauta de Ayami
Nishizono e Risa Tomita



Encontro para se divertir, conversar e
criar vínculo de amizade

\

Gratuito

\

gratuito

＠
☏

Utsunomiya International Plaza
028-616-1563

＠

Museu de Belas Artes de Utsunomiya
(Nagaoka machi 1077)
028-643-0100

Cap

☏

Realizado todo 4o.sabado

Um momento de
Estrelas e Música


Cap

\
＠
☏

170 pessoas

Concerto Miya
Sanset Jazz

29 e 30 de setembro,
sab e dom, 15h–15h45
Com fundo musical de Spitz, terá um
programa especial no planetário♪



280 pessoas



22 de setembro, sab
17h–20h10

Adulto ¥210, criança ¥100, menores de
3 anos gratuito
Museu de Ciências Tochigi Kodomo Sogo
Kagakukan (Nishikawata machi 567)
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Utsunomiya♪ Evento da cidade de jazz.

\

Gratuito

＠

Orion Square (Eno machi 8-3)

☏

028-659-5555

Vamos ao Jazz Live no centro de

Comissão Organizadora de Jazz
028-632-2767

Centro de Prevenção de Tochigi

Tochigi-ken Bosai-kan

Apresentaremos o Tochigi Bosai-kan referido na primeira página.

No centro Bosai-kan poderá experienciar vendaval, fumaça, terremoto e chuva forte.
Horário de atendimento: das 9h30 às 16h30 (entrar até às15h30)
Entrada: gratuita
Fechado: todas as segundas e do dia 28 de dezembro a 4 de janeiro
※ Quando segunda é feriado, este dia estará aberto e fechará no dia seguinte.
Telefone: 028-674-4843
Endereço: Utsunomiya-shi, Nakazato-cho 248
◇ Grupos com mais de 10 pessoas, devem se increver com antecedência ao Bosai-kan.

Vamos nos prevenir para um eventual desastre,
experienciando e conhecendo o Bosai-kan.

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

O intérprete acompanhará aos
setores públicos auxiliando na
comunicação.

Consultas aos Estrangeiros

 de 2ª à sáb, das 8h30 às 19h
＄¥2.000 (2horas)/vez

ＵＩＰ
☏028-616-1564

15:00-18:00

Espanhol
Português

Chinês

Tailandês

Inglês

2a.feira

3a.feira

4a.feira

6a.feira

9:00-12:00

5a.feira

segunda
5a.feira

―

―

(Horário de atendimento)

14:00-17:00

5a.feira

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

terceira 2a.feira (com reserva)

Fornecimento de ilustrações da 1ª. página: Yurika Usui e Natsuki Nemoto
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formulário e pagar o valor no
Utsunomiya International Plaza
(UIP)

quarto domingo (com reserva)

Prefeitura
☏028-632-2834

Consulta com
Despachante Público 15:00-17:00
☏028-616-1564

O solicitante deve preencher o

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.

