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    “Diferenças sobre a vida cotidiana” 

                   Chin Chin (China) 

 Vim da China, sou chinesa. Moro no Japão há 3 anos. Quando morei em Osaka, durante 1 ano, 

não sabia falar o idioma, não tinha amigos, tinha uma vida "triste". 
Atualmente moro em Seto, uma cidade tranquila. Gosto muito daqui. É uma cidade limpa e a vida 

aqui não é "triste" 
Tenho uma vizinha muito gentil. Ela se esforça bastante para interagir comigo e me ensina a 

conversação cotidiana. Também frequento aulas de japonês, onde a professora merece minha 

afeição e respeito. Espero essas aulas com bastante ansiedade. 

Meus pratos prediletos são "sushi" e "natto". Acho delicioso. Gosto muito dos festivais do Japão, que 

são bastante movimentados e alegres. 

Minha terra natal é a China. É um país muito belo, mas há problemas com o meio ambiente. Mas é 

um país muito alegre e grande. 

Pela manhã, pessoas de todas as idades reunem-se nos parque para praticar Tai Chi Chuan e a noite 

para praticar dança. 

A culinária chinesa é muito gostosa. Há vários tipos de refeições matinais e alimentos. 

Se tiver tempo, visite a China. A minha vida no Japão é alegre, atarefada e interessante. 

 

 

Vamos nos preparar para a 『Declaração de Renda』 

O imposto a ser pago é calculado sobre a renda do dia 1º de janeiro a 

31 de dezembro de 2018. Realizando os ajustes, poderá verificar se há 

impostos a pagar ou para ser reembolsado. 

✻ Período para declaração: de 18 de fevereiro a 15 de março de 2019 

✻ Local: Parti-Seto (5º andar – Arena) (fechado aos sábados) 

✻ Para mais detalhes ou informações, consulte o “Owari Seto 

Zeimushō”, pelo telefone: 0561-82-4111 (somente em japonês) 
 

“DEZOMESHIKI” 
A Parada de Ano Novo do Corpo de Bombeiros  (“DEZOMESHIKI”) é um evento realizado no 

começo do ano e conta com demonstrações de jatos de água simultâneos e atividades de 

treinamento. Venha prestigiar este evento. 

Data:  13 de janeiro de 2019(domingo) 

Das： 9h30 às 12h30 

Local:  Praça de parada de ônibus  frente ao Parti Seto. 

＊Para maiores informações, entre em contato diretamente com o Departamento, pelo telefone:  

  0561-85-0439 (SHŌBŌ HONBU SHŌBŌ KA). 

 


