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Apoio aos pais que trabalham!
Em 2018 Utsunomiya ficou em
1o lugar no ranking da melhor
cidade para educar os filhos aos
pais que trabalham!

Ajudas antes e pós parto e a
facilidade de colocar as
crianças na creche.
Também gostaria de colocar
meu filho na creche e trabalhar.

Sério! Quais são
os benefícios?

②

①

Procurar emprego
Dia/horário
Local
①
Requisito
Conteúdo

Informações

【 Utsunomiya Salão da Mãe Mother’s Salon】

2a quinta-feira do mês, 14h-16h
Prefeitura 2o andar, Dep. de Família e Criança

Kodomo Katei-ka

Pessoa que deseja criar o filho trabalhando
Consulta sobre o trabalho, informações sobre emprego,
aconselhamento sobre carreira, atendimento de Hello
Work Utsunomiya Eki-mae Plaza.
Dep de Família e Criança, Grupo de Apoio Jiritsushien
Prefeitura, 2o.andar, balcão D-11 ☎028-632-2386

Ajuda a criança

Requisito
Ajudas

Registro/Informações

No mesmo dia de Salão da
Mãe, no 2o andar há
atendimento aos estrangeiros
em português, espanhol,
inglês e tailandês onde
poderão solicitar intérpretes.

【Centro de Apoio a Família Family Support Center】
Residir ou trabalhar no município, pais de crianças de 6 meses a 11 anos,
6a série shogakko. (É necessario fazer o registro de membro no centro)
・Cuidar da criança antes e depois da creche ou jardim da infância
・Levar e trazer a criança da creche ou jardim da infância
・Cuidar da criança no horário que os pais precisem ir ao casamento, enterro
ou hospital
＊O membro que mora perto do solicitante irá cuidar da criança.
Utsunomiya Family Support Center ☎028-616-1571

※ Veja os detalhes na página 4.

③
Além disso, há outras ajudas. Poderá
adquirir maiores informações no guia
Nikoniko Kosodate, no homepage Miyakko

Como não tenho
parentes perto este
centro ajudará
muito.

Kosodate Oen Navi,

http://www.miyakosodate.jp/
④

⑤
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Informações
cotidianas

Declaração do Imposto de Renda

IMPOSTO DE RENDA Shotoku zei
O Imposto de Renda é taxado sobre a renda obtida no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA Kakutei Shinkoku
É calculado o imposto sobre a renda de 1 ano. No ano seguinte faz a declaração na Unidade da Receita
Zeimusho para definir o valor do imposto de renda. Paga-se o imposto ou no caso de ter pago a mais é
devolvido. Este seria o procedimento da declaração.
Quando a renda é somente o salário, da qual a empresa realiza o Ajuste do Imposto, Nenmatsu Chosei, não
haveria necessidade de fazer a declaração, porém, as seguintes pessoas devem fazer a declaração:
1． A empresa não realiza o Ajuste do Imposto
2． Durante 1 ano trabalhou em mais de 2 empresas
3． Houve aumento de pessoas na família
4． Envia dinheiro à família que vive no exterior, que não tem renda
5． Contribuinte do Seguro Nacional com comprovante de contribuição
6． Teve despesa médica superior ¥100.000 ao ano etc

LOCAL DE DECLARAÇÃO
Local: Maronie Plaza, Motoimaizumi 6-1-37
Período: de 18/2 (2a) a 15/3 (6a)
※fechado nos fins de semana exceto 2/24 e
3/3 (dom)
Horário: das 9h às 16h
Informações: Utsunomiya Zeimusho
☏ 028-621-2151
(como é gravação aperte o zero)

DOCUMENTOS PARA DECLARAÇÃO
Conforme a declaração terá que apresentar outros
documentos, favor confirmar no Zeimusho.
1． Formulário de Declaração (anexo no Zeimusho)
2． Comprovante de renda (Guensen Choshuhyo ou

Shiharai Shomeisho)

3． Documento de identificação (Zairyu Card ou

My Number Card)
4． Carimbo Inkan etc

Nos casos de crime e acidente,
ligue para a polícia 110
Disque 110 para chamar a polícia nos casos de
crime ou acidente. As chamadas são atendidas 24
horas e o serviço é gratuito.
Ao telefonar relatar
1 se é acidente Kotsujikodesu, roubo
Dorobodesu etc
2 dizer a hora, local, referência próxima
3 se houver feridos, dizer a situação, a polícia
providenciará uma ambulância
4 informar seu endereço e nome

Acidente de trânsito
1 Se houver feridos, prestar os primeiros
socorros.
2 Chamar a polícia.
3 Anotar o número da placa, número da certeira
de habilitação, nome, endereço, telefone,
idade da outra parte.
4 Telefonar a seguradora de carro.

＊Para telefonar do telefone público:
1 telefone verde - pressionar o botão de
emergência e discar 110
2 telefone cinza - discar 110

＊Mesmo em caso de ferimento leve consultar um
médico sem falta.
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Eventos

♫♪
Festival
Eco Matsuri 2019

Salão de
Confraternização ♪


Todo 4o sábado, 16h-18h



23/2 Vamos fazer mágicas ♪
23/3 Apreciar cerejeira Hanami
Encontro para fazer amigos de diversos
países ♪
gratuito

\
＠

Utsunomiya International Plaza
(Babadori 4-1-1)

☏

028-616-1563



2 e 3 de março, sab dom, 10h–15h



・experienciar artesanatos com tecidos
não usados
・visita a Green Park Mobara
・sorteios
・exposição de artesanatos
gratuito

\
＠
☏

Utsunomiya-shi Kankyo Gakushu Center
(Mobara-machi 777-1)
028-655-6030

UCIA Bus Tour “Vamos conhecer a Era Edo”
＊no caso de neve será cancelado



10 de março, dom, 8h-17h



・Em Nikko poderão voltar nos tempos da Era Edo, conhecer o estilo de vida e
se divertir no ambiente♪
・Em Kinugawa poderão saborear participando do tour passeio de comida
Adultos (japonês, estrangeiro) ¥3,500, associados da UCIA ¥3,000, bolsistas, estagiários,
estudante shogakusei ¥2,500
Está incluido seguro, transporte, entrada da Vila Edo-mura, passeio de comida
※ Não está incluido almoço

\

Insc

Inscreva-se no escritório da UCIA, trazendo a taxa

Cap

35 pessoas por ordem de inscrição

☏

Utsunomiya-city International Association (UCIA) 028-616-1870

Festival de Músicas
em Utsunomiya♪

Estrela e Música☆♪
Programa especial de
planetário


23 e 24 de fevereiro, sab/dom,
15h-15h45
 Colaboracão da música Anosorano
Hoshinoyoni de EXILE em CD e
planetário!
\
Adulto ¥210 e crianca ¥100

Cap
＠
☏



24 de fevereiro, dom



Festival onde as pessoas com deficiência
ou não o poderão se diverter.
・1a Parte 10h-12h (aberto 9h30)
Documentário “Ohaie”
・2a Parte 13h30-15h30 (aberto 13h)
Festival de Música, entrada livre
Gratuito
Party Tochigi Danjo Kyodo Sankaku
Center (Nozawa-machi 4-1)

\
＠

280 pessoas
Tochigi-ken Kodomo Sogo Kagakukan
(Nishikawata-machi 567)

✉

028-659-5555
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Comissão Totte oki no Ongakusai in
Utsunomiya
totteoki.utsunomiya@gmail.com

Yuai Hiroba & Family Support Center
Vamos apresentar o espaço para crianças Yuai Hiroba e creche
por hora Family Support Center que ficam no mesmo lugar.

Playground interno

Creche por hora

Yuai Hiroba fica no 6o andar de Utsunomiya Omotesando Square. As crianças poderão brincar
nos playgrounds, participar das classes de artesanatos etc. Poderão deixar crianças de 6 meses
a 5 anos (preescolar).
Telefone: 028-616-1570（Creche 028-616-1569）
Taxa: Yuai Hiroba é gratuito. Creche é \800/hora (reservar por telefone até 12h do dia anterior)
Horário: 9h-18h. Fechado do 29/12 a 3/1
Familiy Support Center Telefone:028-616-1571
Apresentar: documento de identificação (Zairyu Card, Carteira de Habilitação ou Carteira de
Saúde, para mais detalhes entre em contato)
Para ser membro, trazer 2 fotos (3×2.4cm）
Atendimento: 9h-18h
Endereço: Utsunomiya-shi, Babadori 4-1-1, Utsunomiya Omotesando Square 6o andar

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
4

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.

