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Chegou a primavera! Que linda estação!
Outro dia fui ao Hanami apreciar sakura.
Os parques, jardins botânicos e locais de lazer
estão cheios de visitantes apreciando as flores
da primavera.

No Japão a primavera é de clima
ameno e muito agradável.
Adoro por ter muitos eventos!

É a época da cerimônia de
ingresso escolar no Japão.
Na China é em setembro, por
que no Japão é em abril?
②
Antigamente quando começou
a educação escolar a maioria
iniciava em setembro.
Depois que a verba anual do
governo passou a ser de abril
a março, o início do ano
escolar também passou a ser
em abril.

Golden Week?

A partir do final de
abril ao início de
maio é Golden
Week. Muitas
pessoas vão
viajar.

Em outros países também começa
em abril ou em setembro?

③

É a época de maior feriado do ano.
Dia 29 de abril é o dia da Era Showa,
3 de maio é o dia da Constituição,
4 de maio é o dia do Verde e
5 de maio é o dia da Criança.

Conforme o país é bem diferente, no
mesmo país há diferenças entre os
estados e as escolas.
Há escolas em que o ingresso é no dia do
aniversário, ou seja em datas diferentes.
No Japão as cerejeiras, sakura, das
escolas ficam floridas em abril,
embelezando as cerimônias.

④

No último feriado do
Golden Week, dia da
Criança, é tradição
decorar os mastros
com grandes carpas
coloridas.

①
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⑤

Início do Exame de Ultrassonografia
para prevenção do câncer de mama
às mulheres maiores de 40 anos

Informações
cotidianas

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres, cerca de uma a cada 11 mulheres tem.
Quando é identificado em fase inicial e realizado o tratamento mais de 90% tem chances de cura. Para isso é
necessário fazer os exames de prevenção. Não deixe de fazer os exames periodicamente.

Mulheres maiores de 40 anos
Até 2017
A partir de 2018
Exames

Consulta 1

Consulta

Clínico 2

Ultrassonografia

Mamografia 3

Mamografia 4

Intervalo
Realização
dos exames

Mulheres na faixa dos 30 anos
Até 2017
A partir de 2018
Clínico

Intervalo

Uma vez a cada 2 anos
Em grupo
Individual

Consulta

Exames

Uma vez a cada ano

Realização

Em grupo

dos exames

Individual

Individual

Em grupo
Informações: Dep.de Saúde Kenkozoshin-ka 028-626-1129

もんしん

し しょくしん

1. Consulta médica 問診, 2. Clínico 視 触 診 (ginecologista palpa as mamas para verificar), 3. Mamografia
ちょうおんぱ け ん さ

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ (radiografia), 4. Ultrassonografia 超音波検査 (caracterização dos nódulos e avaliação dos cistos)

Dicas ao pegar ônibus
Site útil

Cartão de ônibus Bus Card vantajoso

Pode-se utilizar o smartphone ou computador para
verificar as paradas, os horários, as tarifas dos ônibus
e o horário do próximo ônibus.

◇ Bus Card Comum p/ utilizar a qualquer hora/dia.
Preço do
Bus Card
¥1.000
¥3.000
¥5.000

◇ Pesquisa de horário:

ほか

くに

Guia de Utsunomiya
https://utsunomiya.guide/

他の国も 4 月や 9 月が入学式なの
かな？

ねん

しゅくじつ

Valor de
uso
¥1.100
¥3,370
¥5.700

③

いちばんおお

◇ 1Bus
年 でCard
祝 日de
がuso
一番durante
多 い と きo dia
しょうわ
P/ utilizar das 9h30
às 15h30.
で、4 月 29 日は昭和の日、5
けんぽう き ね ん び

Preço
do
月
3 日は憲法
記念Valor
日、5de
月 4
Bus Card
uso5 日は
日はみどりの日、5
月

Kanto bus 国によって、ばらばらだ
入学式は、

¥3.000

Sistema
tarifa,がっこう
roteiro, horário
おなde pesquisa de
しゅう

よ。同じ国でも、 州 や学校によっ
http://www.kantobus.co.jp/route/bus_search.html
ちが

て違うことがあるんだって！また、
同じ学校でも、誕生日に入学する国

◇ Pesquisa da circulação, tempo de espera:

Preço do
Bus Card
¥1.000

もあるんだよ。
Kanto bus 日本の学校にはよく
う

Sistema
de localização de
ônibus
桜
が植えてあるので、4
月の入学
https://kanto-bus.bus-navigation.jp/

式は桜がきれいだよ！

Toya bus
108 bus doko?
http://www.busnav.net/toya108-busnavi

¥3.800

◇ Bus Card de dia do ônibus
P/ utilizar nos dias 1˚ e 15, “Dia de utilização do ④
ônibus”, de cada mês.

では、みんな入学のときが違うこと
さくら

いわ

こどもの日をお祝いします。

Valor de ゴ ー ル デ ン ウ ィ ーク
さいご
uso 最後
の祝日「こどもの
¥1,400
日」ではこいのぼりを
そらたか

およ

※ Local de venda: Escritórios
空高 das
く 泳 empresas
が せ る 日 本de
ônibus. Apenas o Bus Card Comum
でんとう
たのé vendido no
の伝統も楽しめます。
ônibus.
※ Informações: Kanto Bus
☏ 028-634-8133
Toya Bus
☏ 028-662-1080
JR Bus Kanto ☏ 028-687-0671
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Eventos

♫ ♪
Cinema

Cultura japonesa no

Rainbow Firefly e
Summer Vacation

Fine Field Festival


22/4 (dom), 10h-15h



Evento cultural com muitas atrações
para se divertirem ♪
UCIA participará com Origami,



15/4 (dom), 13h30-15h15



gratuito
Atendimento no dia
Utsunomiya-shi Bunka Kaikan
Tenjishitsu (Akebono machi 7-66)
Utsunomiya-shi Bunka Kaikan
028-636-2121

￥
＠

Filme de animação onde o garoto Yuta
experiencia emocionantes fantasias
nas férias de verão de 1977.
Gratuito (capacidade 400 pessoas)
Biblioteca Minami Toshokan
(Suzumenomiya machi 56-1)
Biblioteca Minami Toshokan
028-653-7609

Sado e Chigirie.

￥
Insc.
＠
☏

☏

Tobu Ensen Fureai

♪ Salão de
Confraternização




¥
＠
☏

Concerto de Gaita

todo 4º sábado do mês, 16h-18h
28/4 Dobradura Origami
26/5 Golden Week
Encontro para se divertir,
conversar e criar vínculo de
amizade
gratuita
Utsunomiya International Plaza
028-616-1563



28/4 (sáb), a partir do 12h



Concerto de Gaita do Grupo Tobu
Ensen
Gratuito

￥
＠

Joshi Koen Hall, Mibu Chuo
Kominkan, (Shimotsuga-gun Mibu
machi Honmaru 1-8-33)

☏

Comissão de Tobu Ensen Hamonika
Sakuru
080-1020-1293 Michio Hayami

Tour pelo patrimônio cultural Oya


12/5 (sáb), 9h-15h15 (será realizado com chuva)



Prefeitura – Parque Oya – Templo Oya – Parque Oya Keikan – Kigangun – Pedra
Okubo – Pedra Byobuiwa – Residência da Família Watanabe – Prefeitura.
Terá caminhada de 2km durante o passeio.
40 pessoas sorteadas (residentes de Utsunomiya)

Cap.
￥
Insc

☏

Taxa da entrada do Templo Oya
Escrever no cartão postal com resposta “Bunkazai Meguri Oya”, nome, endereço, idade,
telefone de todos. Na parte da resposta escrever o nome, código postal, endereço e nome
do representante. Enviar a 〒320-8540 Shiyakusho Bunka-ka, até 23/4.
Prefeitura Bunka-ka 028-632-2766 (até 4 pessoas num cartão)
－3－

Discurso em Japonês (6) apresentado no
evento da fundação de 20 anos de UCIA

Aprendendo até a morte
Boa tarde a todos. Vim de Taiwan. Sou Chinzusan
Sempre tive interesse pela cultura e idioma japonesa e, sempre pensava em vir ao Japão.
Onze anos atrás vim ao Japão quando surgiu a oportunidade de vir como bolsista.
Todos os dias andava apuradíssima estudando japonês e trabalhando de arubaito.
Me esforcei muito para aprender o japonês. No início falava rabendaa (lavanda) referindo beranda
(varanda), cometia muito pequenos erros, mas recentemente meus erros diminuiram.
O humano enquanto vivo sofre, se diverte, experiencia várias situações; gostaria de caminhar
em direção a meta que estabeleci, estudando pouco a pouco. Não vou desistir do caminho que
escolhi, vou superar as dificuldades um por um!
A professora voluntária de japonês nos ensina com muita dedicação e isto tem nos incentivado
a estudar mais.
Aproveitando este espaço, agradeço de coração aos professores de japonês.

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

Serviço de Intérpretes

Serviços de Utsunomiya
International Plaza (UIP)

O intérprete acompanhará
aos setores públicos auxiliando
na comunicação.
 de 2ª à sáb, das 8h30 às 19h

Consultas aos Estrangeiros

＄ ¥2.000 (2horas)/vez
O solicitante deve preencher o

ＵＩＰ
☏028-616-1564

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

Consulta com
Despachante
Público

15:00-18:00

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

―

15:00-17:00

―

―

segunda
5a.feira

segunda
5a.feira

terceira 2a.feira (com reserva)

☏028-616-1564
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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.

