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Para começar uma nova vida…
Hum. Apareceu monte de
coisas que não preciso mais,
não sei como desfazer.

Este mês vou me mudar.
Como é trabalhoso arrumar.

Então vou explicar como
separar e colocar os lixos.

Precisa de ajuda?

①

■□■□■

②

Como separar e colocar os lixos

1a.regra

Colocar no dia, horário e lugar definido (de manhã)

2a.regra

Separar por tipos.

■□■□■

1. Shokyaku-gomi
, lixo queimável menor de 50cm. 2. Funen-gomi, lixo não queimável menor de 50cm.
①
3. Kiken-gomi, lixo perigoso como faca, lata de spray. 4. Sodai-gomi, lixo grande de 50cm a 2.5m de menos
de 100 ㎏ (※conferir na pg 2 o local de recolhimento).

5. Shiguenbutsu, lixo reciclável, tipos e cuidados
① Jornal
Inclui propaganda
⑤ Tecido
Não colocar no dia
de chuva

② Papelão
Retirar fita adesiva etc
⑥Garrafa de vidro e latas
・Poderá colocar garrafa
quebrada
・Retirar a tampa

③ Revista e outros
papéis
Livro, caixa de papel,
envelope
⑦Garrafa PET
Retirar a tampa e o rótulo

④Caixa de bebida de papel
Caixa de leite etc com a parte
interna branca
⑧Bandeja branca de
isopor
Sem cor e sem desenhos

⑨ Recipiente e embalagem de plástico
Os que tem a marca plástica プラ ※quando não é possível lavar, colocar no lixo queimável

É importante respeitar as
regras ao colocar os lixos.

Sim. Outra coisa recomendável é conferir os
locais de refúgio na nova residência.

③

■□■□■

Conferir centro de refúgio em casos de terremoto, chuva forte ■□■□■
※Hinanjo, local para se abrigar e viver temporariamente quando ocorrer desastres naturais.

① Conhecer o centro de refúgio
No “Mapa Cotidiano de Utsunomiya” menciona todos os centros de refúgio de Utsunomiya, anexo no
International Plaza distribuido gratuitamente em 12 idiomas como inglês, chinês simplificado e tradicional,
vietnamita, coreano, tailandês, português etc.
As informações detalhadas sobre o lixo
e o centro de refúgio poderão ser
verificadas na HP do município
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/♪

② Ir até o centro de refúgio
Vamos conferir o centro andando até o local.

④
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Centro de Recolhimento
de Reciclável e Lixo

Informações
cotidianas

Centro de Recolhimento

Tipos

Reciclável

Clean Park Mobara

Minami Seiso Center

Mobara-machi 777-1

Yaita-machi 330

☏028-654-0018

☏028-656-2795

Papel, tecido (inclui embalagem de papel

×

×

Garrafa PET, vidro, lata

○

▲

▲

▲

○

○

○

▲

Lixo de porte grande queimável

●

●

Lixo de porte grande não queimável

●

△

○

×

Embalagem de plástico
Bandeja branca de isopor
Lixo queimável
Lixo não queimável
Lixo perigoso

Lixo

Lixo commercial (de indústria e restaurante etc) é pago
Siglas:

○ Lixo aceito pelo centro

● Caminhão leve Kei truck 1 por dia

▲ Saco polietileno de 45ℓ até 2 sacos por dia
Horário de atendimento:

△ Até 2 por dia

× Lixo não recolhido

8h30-12h, 13h-16h30

Fechado: domingo, feriado de fim e início do ano, feriado de sábado (aberto no feriado de 2a a 6a)
※ Há outros centros de recolhimento, detalhes no site http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/gomi/
mochikomi/1004998.html do município.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedido do Corpo de Bombeiros!
Vamos prevenir o incêndio tomando cuidado com seguintes 7 dicas

Não fumar ao
dormir

Usar cortina difícil
de queimar

Não colocar
queimáveis como
tecidos perto do fogo

Ao cozinhar não se
afastar do fogo

Socorrer-se e
socorrer os
vizinhos

Ter extintor

Instalar alarme
térmico e de fumaça
Kasaikeihoki na
casa

No caso de
incêndio ligue
para 119 e peça
socorro.

Em caso de dúvida telefone ao Depto de Prevenção Yobo-ka de Shobo-kyoku ☎ 028-625-5505
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Eventos

♫♪

Concerto

Festival de Performance de
Artistas de Rua

Chikyu-no-Stage 2



\
Cap
Insc
＠
☏

Utsunomiya Daidogei♪

23 de março. sab, 13h30-15h30
(aberto a partir das 13h)
O médico que trabalha em vários países
através de imagens e músicas transmitirá a
importância de compreender os países que
sofrem desastres naturais e guerras♪
gratuito
300 pessoas
Pelo telefone, fax ou e-mail
Tochigi Fukushi Plaza, Tamokuteki Hall
(Wakakusa 1-10-6)
Utsunomiya City International Association
(UCIA) 028-616-1870



16 e 17 de março, sab e dom, 11h-17h



・Os artistas apresentarão artes de balão,
pantomima, malabarismo etc
・Haverá barracas de maquiagem, comidas
e bebidas etc.
Orion Square (Enomachi 8-3)
Dentro de Oriondori
Comissão Utsunomiya Daidogei Festival
028-634-1722

＠
☏

Classe de Japonês nas Férias de Primavera

Haruyasumi Fureai



25, 26, 27, 28 e 29 de março (2a a 6a), 1,2, 3, 4 e 5 de abril (2a a 6a)
(total de 10 aulas), 10h-12h


￥
Insc

aos alunos de shogakko e chugakko que precisam de reforço japonês.
Gratuito
por telefone, fax ou e-mail na UCIA. Dar o nome do aluno, endereço, telefone do pai/mãe, nome
da escola, série, nacionalidade e tempo de estadia no Japão.

＠

Utsunomiya Omotesando Square 6F, Tamokuteki Hall 1 e 2 (Babadori 4-1-1)

☏
✉

Utsunomiya City International Association

(UCIA)

ucia@ucia.or.jp

Teatro infantil Haruyasumi

Festival Utsunomiya-Jo

Otanoshimikai♪

Sakura Matsuri

16 de março, sab, 10h-15h
(no caso de chuva forte será cancelado)
 ・ Haverá músicas e performances de
primavera etc
・ Haverá várias atrações para animar



Ohanami

＠
☏

028-616-1870, FAX: 028-616-1871

Parque Utsunomiya Joshi Koen,
Gohonmaru Hiroba (Honmaru-cho,
Dentro de Asahi 1chome)
Comissão Yomigaere Utsunomiya-Jo
028-632-2989



28 de março, 5a, 10h30-11h30



Apresentação de teatro de bonecas do
grupo Ohanashi Kyaraban Tsubomiza

\

gratuito

Cap

100 pessoas por ordem de chegada

＠

Biblioteca Higashi Toshokan 2F
Chukaishitsu (Nakaimaizumi 3-5-1)
Higashi Toshokan 028-638-5614

☏
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Parque Hachimanyama Koen
Ainda continua o frio, mas a partir do final de março a início
de abril as árvores de cerejeira Sakura florescerão.
Vou apresentar o Parque Hachimanya muito famoso pelo
Sakura. Vá sem falta!

Barracas de comida

Utsunomiya Tower e Sakura

Hachimanyama Koen é um parque que fica no centro de Utsunomiya. No parque há Utsunomiya
Tower onde poderá ver a panorama da cidade e se divertir no escorregador enorme, playground,
go-kart etc.
Primeiro de abril é o dia do cidadão de Utsunomiya, neste dia poderá subir gratuitamente no tower.
Telefone: 028-624-0642, Endereço: Hanawada 5-1-1, Utsunomiya, HP: http://hatimanyama.jp/
Fechado: Parque é aberto ano inteiro
Utsunomiya Tower e Go-kart fecham as 2as (quando 2a é feriado fecham na 3a) e no final
do ano de 29/12 a 3/1

Serviço de Intérpretes

Serviços de UIP

O intérprete acompanhará aos
setores públicos auxiliando na

Consultas aos Estrangeiros

comunicação.
 de 2ª à sáb, das 8h30 às 19h

ＵＩＰ
☏028-616-1564

15:00-18:00

＄¥2.000 (2horas)/vez

Espanhol
Português

Chinês

Tailandês

Inglês

2a.feira

3a.feira

4a.feira

6a.feira

quarto domingo (com reserva)

Prefeitura
☏028-632-2834

9:00-12:00

5a.feira

segunda
5a.feira

(Horário de atendimento)

14:00-17:00

5a.feira

―

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

formulário e pagar o valor no
Utsunomiya International Plaza
(UIP)

―

―

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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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.

