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Conhece o dialeto de Tochigi?

O nosso dialeto Tochigi-ben tem as
seguintes características na pronúncia:

Pela necessidade da língua
comum, o idioma falado em
Tokyo se tornou o padrão,
sendo utilizado nos meios de
comunicação e instituições
educacionais.

1. Não há diferença de acentuação nas palavras
como

hashi (ponte) e hashi (palitos),

diferença que há no dialeto de Tokyo.

①

2. Nos finais das palavras i e e quase não há

No Japão é falado vários
dialetos, sendo
profundamente ligado a
cultura e costumes regionais.
É uma linguagem familiar
onde podem se expressar da
melhor forma.

diferença, maioria termina em e.
3. Nos finais das frases, a entonação sobe.
4. Os finais das palavras mudam, como:

Shitteiru? (Sabe?) → Shittekke?
Ikou! (Vamos!)

→ Ikube!
③

②
Teste do dialeto Tochigi-ben

P.1

okkaku

a osoroshii (assustador)
b oru (dobrar)
c omoshiroi (engraçado)
P.2

Ikambe

a Iidesho (Está bom)
b Ikanai (Não vai)
c Damedesu (Não pode)

P.3

touto

P.6

Shaan-me

a tobun (algum tempo)

a Chigau (É diferente)

b tokidoki (as vezes)

b Seiseisuru (Aliviar-se)

c itsumo (sempre)

c Shikatanai (Não ter jeito)

P.4

ijiyakeru

＊Respostas abaixo

a irairasuru (irritar-se)
b sabishii (entristecer)
c ochitsuku (acalmar-se)
P.5

Daijida

Respostas do teste
P.1

b

P.4

a

a Dameda (Não pode)

P.2

a

P.5

c

b Taisetsuda (É importante)

P.3

c

P.6

c

c Daijobuda (Está bem)
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Coopere com os estacionamentos aos
portadores de deficiência etc

Informações
cotidianas

No município de Utsunomiya, para que os usuários possam
estacionar corretamente, nos espaços para portadores de deficiência
dos centros e instituições municipais estão colocados placas com a
imagem a direita.
E nos outros estacionamentos há imagem de cadeira de roda
como mencionado a direita abaixo.
◆ Quem pode usar: deficientes, idosos, gestantes, pessoas com
mobilidade reduzida temporária.
※ E pessoas com o cartão Omoiyari Chusha Space Riyosho
emitido pela província de Tochigi.
Sendo assim, nos estacionamentos para deficientes não é
permitido outras pessoas estacionarem.
Informações: Hoken Fukushi Somu-ka ☏ 028-632-2919

せんようちゅうしゃじょう

Para as pessoas que ainda não fizeram o exame
Tem aumentado portadores de HIV e doentes de AIDS
1. É um risco de todos

se

o

paciente

fizer

o

tratamento

80% da causa da transmissão de HIV é

corretamente antes da doença manifestar.

ocorrido nas relações sexuais. Todas as
pessoas que tiveram relação corre algum

4. Vamos fazer o exame

risco. Não podemos negar que o antigo ex

① Confirmar o dia e o horário do exame

namorado(a), o(a) ex namorado(a) dele(a)

pelo telefone. (no caso de urgência é

não sejam portadores.

necessário reservar)
② Ir pessoalmente ao local do exame

2. Não sexo ou usar preservativo

③ O resultado para exame urgente sai no

Para prevenir-se do contagio de HIV é não

mesmo dia e exame normal 1 semana

ter relação (No Sex) ou ter relação segura
(Safer Sex). O uso do preservativo preve o
contágio.
3. Hoje é possível controlar a doença
※O exame é gratuito e anônimo

A medicina atual não elimina totalmente o
HIV, mas é possível controlar os sintomas

Informações: Hoken Yobo-ka ☏ 028-626-1114
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Eventos

♫ ♪

Festival Furusato

Fogos de artifício
Hanabi Taikai

Miya Matsuri





4 e 5 de Agosto, sab e dom
12h–21h
É o maior festival de verão de
Utsunomiya. Haverá desfiles e dancas
de vários grupos,Omikoshi, Ohayashi.
Poderão deliciar nas barracas de
comidas.
Avenida Oodori



＠
☏

11 de Agosto, sab,
18h30-20h30
＊no caso de chuva forte será no 12/8, dom.



＠

Comissão organizadora
028-633-8766

☏

Poderão apreciar shows de Hanabi com
30.000 fogos neste verão.
Haverá ônibus da estação JR Utsunomiya
até a garagem Yanagida Shako (como
congestionará venham com antecedência)
Dojo Jukuryokuchi (Kinugawa Kasenshiki)
Escritório Hyakunen Hanabi Utsunomiya
028-600-3980

Classe de Japonês nas Férias de Verão


23 de julho(2a) a 3 de Agosto(6a), 10h-12h, total de 10 aulas
Não haverá aulas nos dias 28(sab) e 29(dom)



Classe para crianças que frequentam escolas shogakko e chugakko em Utsunomiya

Taxa

gratuita

Insc

Por telefone, fax ou e-mail na UCIA. Será necessário nome do aluno, endereço, telefone dos
pais, nome da escola, ano escolar, nacionalidade, tempo de permanência no Japão

＠

Utsunomiya Omotesando Square, Shimin Plaza 6o.andar, Tamokuteki Hall

☏

Utsunomiya City International Association (UCIA) ☏028-616-1870 Fax.028-616-1871
✉ucia@ucia.or.jp

Salão de
Confraternização♪

Vamos fazer pião de CD
que muda de cores


Cap
Dest
Insc

＠
☏



27 de julho(6a) 1o gp 10h-11h
2o gp 11h15-12h15
Poderão aprender a fazer e se
divertir com ciência
25 pessoas por vez



Shogakusei de 1o a 4o ano
A partir das 9h30 do dia 12/7(5a),
por telefone no Higashi Toshokan
Higashi Toshokan 2F Shukaishitsu
Biblioteca Higashi Toshokan
028-638-5614

Taxa
＠
☏
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todo 4º sábado do mês, 16h-18h
28/7
Decoração
de Tanabata
25/8
Quiz
Internacional
Encontro para se divertir,
conversar e criar vínculo de
amizade
gratuita
Utsunomiya International Plaza
028-616-1563

Discurso em Japonês (9) apresentado no
evento da fundação de 20 anos de UCIA

“Meus desafios”
Sou Emarin. Há 4 anos atras, em dezembro, vim com meu marido e meu filho ainda na
barriga de Filipinas. Como era a primeira viagem ao exterior, estava toda insegura, mas a
família do marido me recebeu com muito carinho. Passei dias divertidos, após o ano novo,
meu marido fazia horas extras e andava tão ocupado que não tinha tempo para conversar.
Como não entendia japonês e não tinha amigos, ficava muito triste e passava horas
tomando banho de ofuro.
Tive meu filho com saúde, mas como estava com anemia profunda, após o parto continuei
internada, quando acordei, meu marido que tinha tirado licença parental estava ao meu lado.
A partir deste momento, veio o meu primeiro desafio. Era a soja natto. Todos os dias
comia um grão de cada, como se fosse um remédio, acostumei com natto, hoje gosto tanto
que posso comer todos os dias e me curei de anemia. Superei essa fase graças ao meu marido,
agradeço o de coração.
O segundo desafio foi tirar a carteira de habilitação. Prestei os exames várias vezes e não
conseguia ser aprovada. Na sétima vez fui aprovada e essa experiência me deu confiança.
Pratico a cerimonia de chá Sado há 3 anos. E danço Yosakoi no festival Miya Matsuri.
Vou continuar tentando novas experiências e buscar o auto aperfeiçoamento

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

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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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.

