O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações de eventos, passeios, exposições, informações do cotidiano e mais. Lembrando que a
situação do novo coronavírus continua, portanto o uso de máscara, lavagem e desinfecção das mãos, evitar aglomerações e locais fechados ainda
é imprescindível. Para evitar a propagação da infecção da COVID-19, o conteúdo das informações estão sujeitos a alterações ou cancelamentos.
Consulte o site para obter informações atualizadas.

Informações e avisos do NIC
Recrutamento de voluntários de idioma em casos de
catástrofes e voluntários de idioma
(語学・災害語学ボランティア登録説明会)
Voluntários de idioma
Conteúdo das atividades: tradução e interpretação aos estrangeiros
em situações que necessitam de apoio no idioma.
Interpretação em instituições públicas como creches, prefeituras,
tradução de cartas e materiais simples (exceto documentos oficiais).
*Muitas das atividades, são durante a semana.
Frequência das atividades: a qualquer momento, conforme
solicitação do Centro Internacional de Nagoya
Inglês: pessoas que se enquadram em todas as condições abaixo:
1. Equivalente ou superior ao "Eiken Jun 1kyu" ou TOEIC 750 pontos.
2. Disponibilidade de exercer atividade durante a semana
3. Pessoa que possa cadastrar como voluntário em caso de catástrofe
(pessoas acima de 20 anos de idade)
Outros idiomas: pessoas fluentes no idioma japonês e outro idioma
Voluntários de idioma em caso de catástrofe
Conteúdo das atividades: interpretação, tradução, coleta e
fornecimento de informações, etc., nas prefeituras e abrigos de
evacuação para apoiar os estrangeiros que não entendem totalmente
o japonês e que tenham dificuldade em obter informações essenciais
no caso de um desastre de grande escala como um terremoto. Ainda,
participar ativamente em treinamentos e outros realizados pelo NIC.
Frequência das atividades: a qualquer momento, conforme
solicitação do Centro Internacional de Nagoya.
Requisitos para registro: pessoa com 20 anos ou mais de idade, que
tenha interesse em prevenção de catástrofes, com nível de
conversação cotidiana em japonês e outro idioma.
Como se registrar: participar da reunião de explicação e de registro a
ser realizada nas datas abaixo:
① 23 (sábado) de abril das 13h30 às 14h30 na sala de treinamento 3
do 4o andar
② 1o (sexta) de julho das 13h30 às 14h30 na sala de treinamento 3 do
4o andar
③ 3 (sábado) de setembro das 13h30 às 14h40 na sala de treinamento
3 do 4o andar
④ 4 (sexta) de novembro das 13h30 às 14h30 na sala de treinamento
3 do 4o andar
⑤ 4 (sábado) de fevereiro das 13h30 às 14h30 na sala de treinamento
3 do 4o andar
* Conforme a situação da COVID-19, poderá ser realizada
paralelamente online ou somente online.
Inscrição para a reunião explicativa e de registro: pelo site, e-mail,
telefone ou pessoalmente até as 17h do dia anterior à data da reunião.
Informações e inscrição: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel:
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp
Website: https://www.nic-nagoya.or.jp
Leitura de Livros Infantis em Língua Estrangeira
(外国語で楽しむ絵本の会)
Venha participar da leitura de livros infantis por voluntários estrangeiros
na Biblioteca do NIC e não percam a oportunidade de aprender novas
línguas de forma divertida. Os livros fazem parte da vasta coleção de
livros infantis internacionais da biblioteca. A participação é gratuita.
Participe!

Data: ① 5 (sábado) de Março das
10h30 às 11h (Biblioteca de Nakamura)
② 27 (domingo) de Março das 14h às
14h30
Local: ① Biblioteca de Nakamura –
Nakamura-ku Nakamura-cho Chanoki
25 e ② Biblioteca do Centro
Internacional de Nagoya, no 3º andar
Número de vagas: 10 pessoas (cada
grupo até 3 pessoas, não inclui crianças
até 6 anos. ① Por ordem de chegada ② Por ordem de reserva
Reservas: efetue a reserva por e-mail dentro do período de reserva de
cada sessão: ① Não necessita reserva ② 13/Mar (10h) a 25/Mar
(12h)
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052581-0100
Serminário de Internacionalização Regional 2022 [A "empatia"
conectando as pessoas]
(地域の国際化セミナー2022「エンパシー（共感）が人をつなぐ」)
Nos últimos anos, pessoas de diferentes valores e origens, incluindo
estrangeiros que vivem em Nagoya, tornou-se uma comunidade mais
complexa e diversificada. Talvez o primeiro passo para criar uma
comunidade junto com pessoas de origens diferentes umas das outras,
comece com a "empatia" com o próximo. Por meio de diálogos com
convidados e oficinas teatrais, aprofundaremos nossa compreensão
sobre o que as pessoas que vivem na mesma comunidade pensam e
como se sentem em relação à sociedade, com a palavra-chave
"empatia".
[1a Parte] Conferência sobre [Dicas para "confrontar" com diversas
pessoas] das 10h às 12h15
O assunto será sobre a atitude necessária para realmente "confrontar"
com pessoas de diversas origens que vivem na mesma região, com
base nas experiências e práticas dos convidados.
Palestrante: Sr. Hiroki Mochizuki (escritor/editor-chefe da revista Web
"Nippon Complex Journey"
Sr. Norifumi Hida (professor assistente da Escola Profissional de Artes
e Turismo)
[2a parte] Workshop "Experimentando a empatia" das 13h às 16h30
Uma oficina incorporando técnicas teatrais, vivenciando o que é a
"empatia" e explorar dicas para que pessoas de diferentes origens e
valores se reconheçam
Palestrante: Sr. Norifumi Hida (professor assistente da Escola
Profissional de Artes e Turismo)
* A participação ao workshop, será possível somente àqueles da
participação presencial da conferência. As pessoas que participarem da
conferência online, poderão somente assistir ao Workshop.
Data: 12 (sábado) de Março das 10h às 16h30
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo e online
Número de vagas: presencial 40 pessoas; online 90 pessoas
Taxa de participação: gratuita
Inscrição: por telefone, e-mail e website. Participação presencial para
as pessoas que necessitam de intérprete. Inscreva-se até as 17h de 3
(quinta) de Março.
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 052-5815689 E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Evento Multicultural de Midori (みどり多文化交流会)
Será realizado evento de intercâmbio multicultural online em
colaboração com o grupo Midori Tabunka Kyosei Boranetto, que possui
um histórico de projetos de coexistência multicultural no distrito de
Midori. Através de palestras de convidados com raízes no distrito de
Midori e grupos engajados em atividades relacionadas à convivência
multicultural e por meio de atividades e intercâmbio, estaremos
avaliando sobre uma cidade confortável para o convívio, inclusive de
estrangeiros. O evento será realizado em japonês.

Data: 20 (domingo) de Março das 14h às 16h
Local: online (via Zoom)
Número de vagas: 30 pessoas (por ordem de reserva). Será dada
preferência para as pessoas residentes, que trabalham ou estudam no
distrito de Midori-ku.
Reservas: pelo site, e-mail ou por telefone, na Divisão de Intercâmbio
e Cooperação do Centro Internacional de Nagoya. E-mail: seminarvol@nic-nagoya.or.jp Telefone: 052-581-5689

Serviços de consultas do NIC, disponíveis presencialmente ou online (via skype). Consulte o site do NIC para detalhes. (NIC 各種無
料相談（直接またはオンライン(Skype)）
Balcão de Informações（情報カウンター）
Informações da vida cotidiana e turismo, disponíveis em 9 idiomas (datas e horários variados). Português disponível de terça a domingo, das
10h às 12h e 13h às 17h. Telefone: 052-581-0100
Aconselhamento psicológico（こころの相談）
Psicólogo nativo disponível mediante reserva antecipada, para atendimento a pessoas com dificuldades de vida no Japão. Reservas: ligue
para o Balcão de Informações do NIC, no 3o andar: telefone: 052-581-0100
Consulta jurídica gratuita para estrangeiros（法律相談）
Consulta gratuita com advogado licenciado aos sábados das 10h às 12h30, somente com reserva antecipada. Deixe seu nome e número de
telefone na secretária eletrônica e o intérprete entrará em contato posteriormente para marcar a data da consulta.Telefone: 052-581-6111
Consulta com Despachante Administrativo (Gyoseihsoshi)（行政書士による相談）
Faça sua consulta com um despachante administrativo autorizado, para trâmites relacionados à imigração, abertura de empresa, etc.
Quartas e domingos das 13h às 17h, com reserva antecipada. Telefone: 052-581-0100
Serviço de aconselhamento educacional gratuito（教育相談）
Aconselhamento e informações sobre educação para crianças estrangeiras residentes, incluindo escolas, ingresso, vida diária e eventuais
problemas.
Quartas, sextas e domingo, das 10h às 17h com reserva antecipada. Reserva pelo telefone: 052-581-0100
Balcão de Consulta para Residentes Refugiados （難民相談）
A Sede de Assistência a Refugiados (RHQ) presta consultas gratuitas aos refugiados residentes.
Atendimento: todas as quintas (das 10h às 16h) no Balcão de Informações do NIC 3o andar
Necessário reserva: RHQ Tel: 078-361-1700
Website: www.rhq.gr.jp/english

Informações de exposições
Exposição Especial do Museu de Ciências de Nagoya: Caçadores da Terra (名古屋市科学館 特別展「大地のハンター展 ―陸の上にも 4
億年―」)
Os predadores se diversificaram ao longo dos 400 milhões de anos desde que começaram a
viver em terra. Com foco no comportamento essencial para sua sobrevivência, a caça, esta
exposição examina a evolução das mandíbulas e dentes dos predadores, suas técnicas de
caça, o papel que desempenham e sua importância no ecossistema.
Uma infinidade de espécimes zoológicos de diversos caçadores são apresentados, de um
gigantesco crocodilo cretáceo a anfíbios modernos, répteis, pássaros, mamíferos e
artrópodes. Exposições de caçadores familiares, incluindo leões, tigres, lobos e aves de
rapina, como corujas, gaviões, falcões e mais ilustrarão as características únicas dos
predadores.
A exposição inclui tesouros da ciência natural como um dos maiores crânios da Coleção
Yoshimoto (reconhecida por seus imaculados mamíferos empalhados) e da Coleção Sengoku
(famosa por seus espécimes de anfíbios e répteis).
Explorando com entusiasmo os segredos dos predadores e as técnicas de caça que eles
usam para sobreviver, a exposição analisa os sentidos excepcionais de uma variedade de
caçadores, vespas manipulando criaturas muito maiores com veneno e muito mais.
Data: 12 (sábado) de Março a 12 (domingo) de Junho das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 21/Março e 2/Maio), 18 (sexta), 22 (terça) de março, 15 (sexta) de abril, 10 (sexta) e 20 (terça) de maio.
Local: Nagoya-shi Kagakukan (Museu de Ciências da Cidade de Nagoya) Edifício de Ciências e Tecnologia 2 o subsolo, Sala de Exposições
Temporárias - Nagoya-shi Naka-ku
Acesso: 5 minutos a pé ao sul da saída 4 e 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama ou Tsurumai
Ingressos: adultos 1.600 ienes (1.400 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes (700 ienes)(necessário apresentar a caderneta
de estudante), estudante do ensino fundamental 500 ienes (300 ienes), crianças pré-escolares gratuito. Portadores da caderneta de deficiente e até
dois acompanhantes, desconto de 50% no ingresso do dia. Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados, à venda até o dia 11 de
março. Os ingressos permitem acesso à exposição permanente, exceto planetário.
Site da exposição: https://tv-aichi.co.jp/huntersonland/ (japonês)
Site do museu: http://www.ncsm.city.nagoya.jp/
Museu da Cidade de Nagoya: Exposição DC - O nascimento do super-herói (名古屋市博物館「DC 展スーパーヒーローの誕生」)
Uma das maiores editoras de quadrinhos da América, as criações da DC Comics, incluem super-heróis internacionalmente populares, incluindo
Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, bom como supervilões como o Coringa e Harley Quinn, que ganharam popularidade nos últimos anos
através de aparições em longas-metragens, planejado por Art Ludique-Le Musée em Paris, apresenta mais de 400 peças, desde raras páginas de
quadrinhos originais e obras de arte de design até figurinos e adereços realmente usados nos filmes, esculturas, ilustrações e outras peças de arte.
Explore oito fascinantes décadas da história da DC Comics como se adaptou aos tempos e continuou a criar os contos de seus personagens origiais.
Data: 8 (terça) de Março a 8 (domingo) de Maio (das 9h30 às 17h) (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento)

Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 21/Março e 2/Maio) e a 4a terça-feira do mês (22/Março e 26/Abril)
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Mizuho-ku
Acesso: 150m ao sul da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori
Ingresso: adultos 1.500 ienes (1.300 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes (700 ienes), estudantes do ensino fundamental
500 ienes (300 ienes). Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados e grupos a partir de 20 pessoas.Pessoas portadoras da
caderneta de deficiência ou doença incurável e até 2 acompanhantes, poderão receber 50% de desconto no ingresso do dia mediante apresentação
da caderneta ou certificado de beneficiente.
Website da exposição: https://artofdc.jp/nagoya/
Website do museu: http://www.museum.city.nagoya.jp/
Informações do cotidiano
Planeje com antecedência a coleta de lixo na hora de sua mudança (引っ越しゴミは計画的に)
A primavera é uma época em que muitas pessoas se mudam para outras áreas. Verifique o método apropriado para seus itens indesejados e
descarte-os da maneira apropriada. Particularmente no caso de lixos não-incineráveis e lixos de grande porte, cuja coleta é feita apenas uma vez
por mês, é importante confirmar a data da coleta e colocar seu lixo de forma planejada, um pouco de cada vez, de modo a não acumular muito lixo
de uma vez em um ponto de coleta numa mesma data.
. Lixos de grande porte (que ultrapasse 30cmx30cmx30cm)
* Serviço pago: necessário efetuar reserva com até 7 dias de antecedência.
Solicitação: Sodaigomi Uketsuke Center (Centro de Recebimento de Lixos de Grande Porte):
Tel (free dial): 0120-758-530 (em japonês)
Telefone celular/fora da província de Aichi: tel: 052-950-2581 (ligação paga, em japonês)
Segunda a sexta das 9h às 17h (fechado aos sábados, domingos e final de ano)
Coleta 1 vez/mês. A taxa varia conforme o artigo. Deverá adquirir o selo de pagamento da taxa de
recolhimento de lixo de grande porte, nas lojas de conveniência ou supermercados da cidade. Não há
devolução do valor do selo. Cole o selo com o número da coleta e o seu nome no lixo de grande porte em
lugar visível e descarte no ponto de recolhimento até as 8h do dia da coleta.
. Itens determinados pela Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos:
Ar-condicionado, televisores, geladeira/freezer, máquina de lavar/secadora
* Serviço pago: a cidade de Nagoya não efetua a coleta destes itens. Deve utilizar um dos métodos a seguir:
1. Na loja onde comprou ou está comprando para troca
2. Consulte a loja de eletrodomésticos mais próxima
3. Levar, por conta própria, ao local de coleta designado
Informações: Secretaria do Meio Ambiente
. Jornais, revistas, caixas de papelão, roupas usadas
* Serviço gratuito: a cidade de Nagoya não efetua a coleta destes ítens.
Deve utilizar o sistema de coleta comunitária do bairro onde reside. Para confirmar a data da coleta, poderá checar os panfletos inclusos nos jornais
ou nas circulares do bairro (“kairanban”) ou entrar em contato diretamente com o “Genryo Suishin-shitsu” (Departamento de Promoção de Redução
de Lixo) Tel: 052-972-2398 (em japonês)
* Caso necessite de intérprete, utilize o “Triofone” (conversa em 3 simultaneamente) do Centro Internacional de Nagoya. Tel: 052-581-6112 (terça a
sexta, das 10h às 12h e 13h às 17h).
Informações: Kankyo-kyoku Sagyo-ka (Secretaria do Meio Ambiente Divisão de Serviços) – Tel: 052-972-2394 (em japonês)

Não se esqueça da Declaração Final do Imposto de Renda (Kakutei Shinkoku) (確定申告を忘れずに)
Não se esqueça de apresentar a sua declaração final de imposto de renda do período de 1 o de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior.
As pessoas que necessitam apresentar a declaração final de imposto de renda, são aqueles que trabalharam no Japão mas não realizaram o ajuste
de final de ano (Nenmatsu Chosei), aqueles que receberam renda de dois ou mais empregadores (por exemplo, um professor de línguas que lecionou
em duas ou mais escolas), autônomos e assim por diante. Pessoas que deixaram o emprego e não voltaram a trabalhar, também devem apresentar
a declaração.
A sua declaração final de imposto apresentada neste ano, se refere aos rendimentos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2021 ou ano Reiwa 3. O
período para a apresentação da sua declaração é de 16 (quarta) de fevereiro a 15 (terça) de março.
Consulte o site do NIC para obter mais informações.
Serviço de atendimento aos domingos nas subprefeituras e sucursais da Cidade de Nagoya (区役所・支所の日曜窓口)
Para proporcionar aos estrangeiros maior acessibilidade aos serviços da prefeitura, as subprefeituras e sucursais estão abertas
nos domingos predeterminados. Em princípio, o balcão de atendimento aos domingos, está aberto uma vez por mês, no
primeiro domingo do mês (segundo domingo nos meses de abril, maio, setembro, novembro e janeiro); também no penúltimo
e último domingo de março e quarto domingo de abril, para procedimentos relacionados a mudanças de endereços de/para a
cidade de Nagoya.
6 de Março das 8h45 às 12h
20 de Março das 8h45 às 12h
27 de Março das 8h45 às 14h
* As datas acima estão sujeitas a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio.
* Atenção: alguns procedimentos podem não estar disponíveis, podendo ser solicitado o comparecimento em data posterior para procedimentos que exigem
confirmação com outros órgãos governamentais locais ou nacionais.
Clínicas de emergência noturna, nos finais de semana e feriados em Nagoya (休日診療所、名古屋医師会急病センター)
Você sabia que o tratamento médico de emergência está disponível quando as instituições médicas regulares estão fechadas (aos
domingos, feriados nacionais, durante o período de final de ano / ano novo e à noite)? Confira qual a clínica mais próxima de onde
reside para não ser pego de surpresa em um domingo ou feriado, tornando-se muito estressante se não estiver preparado. A lista
completa de clínicas de emergência em Nagoya pode ser encontrada no site da cidade de Nagoya em:
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html.
Para obter informações sobre outras clínicas em Aichi, entre em contato com o Centro de Informações sobre Tratamento Médico de
Emergência de Aichi (telefone: 052-263-1133).
Você também pode procurar instalações médicas no site do Centro em: http://www.qq.pref.aichi.jp/

Dúvidas do cotidiano: Estou em reabilitação por uma lesão no local de trabalho, mas meu empregador quer que eu volte ao trabalho
外国人暮らしの Q&A「現在職場でのけがでリハビリ中だが、会社が戻ってほしいと言っている」
Pergunta:
No início do ano, me machuquei no trabalho, sofri lesões no rosto e uma perna quebrada. Meu empregador cuidou de todo o
meu tratamento médico e foi embora. Atualmente estou em reabilitação, mas meu empregador diz que quer que eu volte a
trabalhar. Ainda sinto dores por causa dos meus ferimentos, será que posso realmente voltar ao trabalho? Estou recebendo
benefícios do seguro de acidente de trabalho, mas também posso solicitar dinheiro de indenização ao meu empregador?
Resposta:
Pelo dito, atualmente está recebendo benefícios de compensação de tratamento médico (ryōyō hoshō kyūfu/ 療養補償給付)
através do seguro de acidente de trabalho (rōsai hoken /労災保険 ou rōdō sha saigai hoshō hoken / 労働者災害補償保険) por
seus ferimentos sofridos em um acidente no trabalho, e compensação por faltas ao trabalho (kyūgyō hoshō kyūfu / 休業補償給
付).
Embora seu empregador esteja solicitando que você retorne ao trabalho, acreditamos que a decisão sobre se você pode trabalhar novamente ou
se precisa de mais licença para continuar o tratamento médico deve ser determinada pelo Escritório de Inspeção de Normas Trabalhistas (rōdō
kijun kantokusho / 労働基準監督署) com base num atestado médico (shindansho / 診断書) emitido por um médico.
Ao consultar um médico, você deve fornecer uma explicação precisa de sua condição física real. O médico diagnosticará se você ainda precisa de
tratamento médico, se se recuperou ou se não há possibilidade de recuperação de sua condição atual e informará o diagnósco ao Escritório de
Inspeção das Normas do Trabalho da jurisdição.
Para detalhes do seguro de acidentes de trabalho, consulte o Escritório de Inspeção de Normas Trabalhistas de sua jurisdição.
Além disso, dado que o seguro de acidentes de trabalho prevê indenizações por tratamento médico e vários outros benefícios, pode dizer-se que a
responsabilidade do empregador em indenizar os acidentes de trabalho é coberta pelo seguro de acidente de trabalho. Indenização por danos, não
faz parte dos subsídios do seguro de acidente de trabalho. Se, por exemplo, houve uma violação das obrigações de saúde e segurança do
empregador (anzen hairyo gimu), existe a possibilidade de solicitar a indenização por danos.
Se você decidir requerer a indenização, precisará consultar um especialista jurídico, como um advogado.

Decifrando o mapa de risco de tsunami de sua cidade (「あなたの街の津波ハザードマップ」を読もう)
A cidade de Nagoya fornece mapas de risco de tsunami para áreas da cidade que podem estar em risco de inundação em caso de tsunami.
Embora publicado em japonês, saber ler algumas das legendas ao lado do mapa, permitirá que você avalie o risco potencial de sua reidência,
escola ou local de trabalho. Você também poderá verificar a localização dos Edifícios de Evacuação de Tsunami.
津波避難ビル一覧
tsunami hinan biru ichiran
(Lista de Edifícios de Evacuação
de Tsunami)

過去の地震を考慮した最大クラス
kako no jishin o kōryo shita saidai kurasu
(Maior tsunami de classe levando em
consideração osdados históricos de
terremoto)

あらゆる可能性を考慮した最大クラス
arayaru kanosei o kōryo shita saidai
kurasu
(maior tsunami de classe levando em
consideração todas as possibilidades)

浸水範囲
shinsui han'i
(extensão da inundação)

最大浸水深
saidai shinsui shin
(profundidade máxima de
inundação)
以上 ijō (acima de; mais de)
未満 miman
(abaixo de; menos de)

浸水開始時間（浸水深 30cm）
shinsui kaishi jikan (shinsuishin 30cm)
(tempo até o início da inundação
[profundidade da inundação 30cm])
分 fun/pun (minutos)

浸水開始時間 shinsui kaishi jikan
(tempo até o início da inundação)

Verifique o Mapa de Risco
de Tsunami para seu
distrito no site da Cidade
de Nagoya

Distrito de Nakamura
Distrito de Atsuta
Distrito de Nakagawa

Distrito de Mizuho
Distrito de Minami
Distrito de Midori

Distrito de Minato

Esteja Preparado para o Tsunami (津波に備える)
Muitos moradores podem ter ficado surpresos recentemente quando alertas e avisos de tsunami foram emitidos
para partes do Japão depois que uma dramática erupção vulcânica submarina desencadeou um tsunami que
inundou grande parte de Tonga e também afetou vários outros países.
Embora os efeitos do tsunami de Tonga tenham sido insignificantes aqui, foi um lembrete da imprevisibilidade da
natureza e do potencial de um desastre distante ter impacto na vida das pessoas em outros lugares.
E muitos leitores se lembrarão do terremoto de Tohoku, muito mais próximo, e da devastação causada pelo
tsunami que se seguiu em 11 de março de 2011.
Você já pensou sobre o que faria se um tsunami fosse previsto para a Baía de Ise? Você sabe quais partes da
cidade de Nagoya estão em maior risco? Como você pode descobrir se sua casa, escola ou local de trabalho está
em risco? E se você precisar evacuar, para onde você deve ir?
Mapas de risco de tsunami (津波ハザードマップ)
A cidade de Nagoya emitiu Mapas de Risco de Tsunami (anata no machi no tsunami hazā do mappu) para informar os
moradores sobre os resultados das pesquisas de estimativa de danos para a maior classe de tsunami com base em dados
de terremotos históricos e levando em consideração uma série de possibilidades.
Esses dados são representados no lado do mapa do Mapa de Risco, juntamente com uma lista de Edifícios de Evacuação
de Tsunami, que também são indicados no mapa.
O lado informativo do Mapa de Riscos apresenta informações incluindo como estar preparado para um tsunami, como
evacuar e o que levar com você. Veja mais abaixo sobre como interpretar o mapa

O que fazer se um alerta de tsunami e outros, for emitido para a cidade de Nagoya （名古屋市で津波警報等が発表された場合にとるべ
き行動）
Se você sentir o tremor de um forte terremoto, afaste-se da costa e dos rios imediatamente.
Um tsunami pode ocorrer mesmo quando o terremoto parece pequeno, ou você pode nem ter notado o tremor. Ouça as informações sobre
tsunami na TV ou rádio e, se um alerta de tsunami for emitido, evacue para um local seguro e alto.
Idosos, bebês e crianças pequenas e outras pessoas que precisam de mais tempo para evacuar devem evacuar o mais cedo possível.
Evacuar a pé (evitar de usar carro ou outro veículo para evacuar).
Ao evacuar, certifique-se de desligar qualquer equipamento de cozinha, etc. que possa causar incêndio e tranque as portas.
A maré pode não necessariamente recuar antes que um tsunami atinja a costa.
Quando um alerta de um grande tsunami é emitido（大津波警報）
Se um alerta de um grande tsunami (ō-tsunami keihō) for emitido, você precisará se refugiar para um terreno alto, onde o tsunami não chegue
de imediato. Procure refúgio temporário em um Edifício de Evacuação de Tsunami (Tsunami hinan biru, veja abaixo).
O tsunami virá em várias ondas. Não deixe a segurança do seu refúgio até que o alerta de tsunami seja suspenso.
Quando um alerta de tsunami é emitido （津波警報）
Se um alerta de tsunami (tsunami keihō) for emitido, afaste-se da costa e evacue para um local seguro.
Mover-se para uma área baixa, um porão ou outra área baixa é perigoso. Mantenha em mente o potencial de tremores secundários do
terremoto inicial e evacue para um prédio alto e resistente a terremotos.
Não entre na água ou se aproxime da costa até que o alerta de tsunami seja suspenso.
Quando um aviso de tsunami é emitido（津波注意報）
Se um aviso de tsunami (tsunami chūihō) for emitido, saia da água se estiver nadando, etc., e afaste-se da costa.
Fique longe da costa até que o alerta de tsunami seja suspenso

Edifícios de evacuação de tsunamis (津波避難ビル)
As atuais contramedidas de tsunami da cidade de Nagoya baseiam-se em um cenário de um terremoto de classe
mais poderosa que desencadeia um tsunami que atingiria a cidade de Nagoya em 96 minutos (no mínimo, com
ondas de altura de 30 cm), com a altura máxima do tsunami em áreas ao redor da costa estimadas em 3,6 m. Para
salvar vidas em tal cenário, a cidade de Nagoya designou Edifícios de Evacuação de Tsunami.
Após um terremoto, se um alerta de tsunami ou alerta de um grande tsunami for emitido para a Baía de Ise e a
Baía de Mikawa, os moradores precisarão refugiar-se para um local elevado fora do alcance do tsunami.
Os Edifícios de Evacuação de Tsunami são Pontos de Refúgio de Emergência Designados * para uso em caso de
tsunami.
Um Edifício de Evacuação de Tsunami pode ser identificado por um adesivo verde afixado na entrada ou em outra parte facilmente visível
do exterior do edifício. O símbolo usa o pictograma JIS para Edifício de Evacuação de Tsunami e texto em cinco idiomas (japonês, inglês ,
chinês, português e coreano).
Os Edifícios de Evacuação de Tsunami estão localizados principalmente em áreas designadas como Áreas de Alerta de Desastre de
Tsunami no Distrito de Nakamura, Distrito de Mizuho, Distrito de Atsuta, Distrito de Nakagawa, Distrito de Minato, Distrito de Minami e
Distrito de Midori.
Lista de Edifícios de Evacuação de Tsunami (em 1º de janeiro de 2022) - A lista (em japonês) pode ser visualizada no site da cidade de
Nagoya em https://bit.ly/3oh3wYN
* As duas designações de abrigos de evacuação são as seguintes.
1. Ponto de Refúgio de Emergência Designado (shitei kinkyū hinan basho): Um local para evacuar inicialmente para se proteger do perigo
imediato do desastre (o local varia de acordo com o tipo de desastre)
2. Abrigo de Evacuação Designado (shitei hinanjo): Um lugar onde você pode buscar abrigo por um determinado período se sua residência
for afetada pelo desastre e não puder voltar para casa
Para obter mais informações sobre Pontos de Refúgio de Emergência Designados e Abrigos de Evacuação Designados, consulte o Guia de
Evacuação de Emergência de Nagoya em https://bit.ly/3rglb4C.

Posse de bestas (armas de arco) é proibida (クロスボウ（ボウガン）は所持禁止になります。)
A lei foi revisada para proibir a posse de bestas, em princípio, e uma licença será necessária para poder possuir uma
besta. Após 15 de março de 2022, a posse ilegal de besta será considerada crime, com pena e prisão até três anos ou
multa de até 500.000 ienes.
Qual tipo de besta está sujeita a regulamentação?
Entre os arcos que possuem mecanismo de fixação e liberação do cordão para disparar flechas, aqueles em
que a energia cinética da flecha excede um valor com potencial para pôr em risco a vida humana estarão
sujeitos a regulamentação.
E se eu tiver uma besta em casa?
Solicite uma autorização de 15 de março a 14 de setembro de 2022 ou solicite que a polícia a elimine. Se essas
medidas forem tomadas dentro do prazo designado, você não será acusado de crime.
Como posso descartar uma besta?
Leve a besta até a delegacia de polícia mais próxima e a polícia a descartará gratuitamente. Os pedidos de descarte podem ser feitos também
antes de 15 de março.
Pagamento do Subsídio Especial Extraordinário para Famílias com Filhos para Criar (名古屋市子育て世帯への臨時特別給付金の支給について)
Famílias qualificadas que criam filhos na cidade de Nagoya, podem receber o Subsídio Especial Extraordinário para Famílias com Filhos para Criar
(Kosodate Setai e no Rinji Tokubetsu Kyufukin) em dinheiro.
Valor do pagamento: 100.000 ienes por criança.
(1) Famílias que receberam o pagamento do Auxílio Infantil (jido teate) em setembro de 2021
Não é necessário fazer a solicitação. O pagamento será depositado na mesma conta bancária do Auxílio Infantil.
As famílias elegíveis devem ter recebido 2 parcelas de 50.000 ienes (1ª parcela - 24 de dezembro de 2021; 2ª parcela - 21 de janeiro de 2022).
Verifique sua conta bancária.
(2) Famílias que estão recebendo o Auxílio Infantil referente às crianças nascidas entre 1º de setembro de 2021 até 31 de março de 2022
Não será necessário fazer a solicitação. Será depositado na mesma conta bancária do Auxílio Infantil.
* Será necessário realizar o trâmite para receber o Auxílio Infantil quando a criança nascer.
Data do recebimento: após 28 de janeiro de 2022
Valor do pagamento: 100.000 ienes
(3) Famílias com filhos nascidos entre 2 de abril de 2003 e 1o de abril de 2006
Necessário efetuar a solicitação.
A cidade de Nagoya enviou o formulário de solicitação por volta do dia 17 (segunda) de janeiro. O formulário de solicitação também está disponível
para download no site da cidade de Nagoya.
* Se sua renda familiar for alta, você pode não ser elegível para receber o Pagamento Especial.
* Para obter ajuda no preenchimento do formulário de solicitação, dirija-se ao Centro Internacional de Nagoya.
Período de solicitação: até 31 (quinta) de março de 2022 (o formulário de solicitação deverá ser enviado dentro desse período).
Período de pagamento: o pagamento será feito após a confirmação da sua solicitação (após 28 de janeiro de 2022)
Valor do pagamento: 100.000 ienes
Informações: Central de atendimento para o Pagamento do Subsídio Especial Extraordinário para Famílias com Filhos para Criar
Telefone: 052-930-5870 (todos os dias das 9h às 17h30)
* Se necessitar de assistência de interpretação, utilize o serviço de Triofone do Centro Internacional de Nagoya: 052-581-6112
Para mais informações, consulte o site do NIC: https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2020/01311445.html
Sobre o Benefício Especial Extraordinário para Famílias Isentas de Imposto Rsidencial
(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の概要等について)
Será pago 100.000 ienes para cada família que estão isentas do imposto de renda e para as famílias que tiveram redução significativa devido à
nova infecção pelo Coronavírus.
Famílias Isentas do Imposto Residencial
(1) Chegará um aviso (envelope) nas primeiras semanas de fevereiro de 2022
O que tem dentro do envelope:
① Aviso sobre o Subisídio Especial Extraordinário
② Formulário de Confirmação (Cartão Postal - Hagaki)
Nesse hagaki, estará escrito o seu nome, o nome dos membros da família e a conta bancária que será depositada (os últimos 4 números da conta
estão marcados em astericos [*] para proteção das informações pessoais). Caso quiser mudar a conta bancária, ligue para o centro de
atendimento (call center) (050-3135-3260).
③Selo de proteção de informações pessoais * Colar no Formulário de Confirmação (Hagaki)
④Exemplo de preenchimento do Formulário de Confirmação (em japonês [確認書記入要領(Kakuninsho kinyu yoryo)]
(2) Verifique o conteúdo do Formulário de Confirmação e preencha os itens a seguir conforme abaixo discriminados e enviar para a
prefeitura da cidade de Nagoya.
①Sua assinatura (Antes de assinar verifique sem falta o [Termo de acordo/Termo de consentimento])
②Data que assinou
③Telefone (se faltar algum documento, há possibilidade da Prefeitura entrar em contato com você)
Prazo limite de entrega: dia 31 de maio de 2022
* Favor conferir os dados descritos no formulário de Confirmação [確認書記入要領(Kakuninsho kinyu yoryo)](Japonês)
(3) Data de recebimento
Será depositado 100.000 ienes na conta bancária, um ou dois meses após o envio do Formulário de Confirmação.
Havendo alteração (correção) na declaração do imposto de renda e/ou pela auditoria fiscal da Receita Nacional, chegará a conclusão de que não
está qualificado para o recebimento do subsídio, terá que devolver o valor recebido de 100.000 ienes ao Município de Nagoya. Portanto tome
cuidado!!
2. Família que teve redução significativa da renda (em japonês [家計急変世帯(Kakei kyuhen setai)])
É necessário fazer o trâmite. Informaremos novamente, assim que houver definição dos detalhes.
<contato>
Central de atendimento (call center) do Subsídio Especial Extraordinário da Cidade de Nagoya: Telefone: 050-3135-3260
Idiomas disponíveis: Japonês, Inglês, Português, Espanhol, Chinês, Coreano, Filipino, Vietnamita e Nepalês
Horário de Atendimento:
Até o dia 6 de março (domingo): das 9h às 19h30. Sábado, domingo e feriado das 9h às 17h.
A partir do dia 7 de março (segunda): somente nos dias úteis, das 9h às 17h.

Emissão do Certificado de Vacinação da COVID-19 (新型コロナウイルスワクチン接種証明書の発行について)
Agora já é possível obter o Certificado de Vacinação da COVID-19 por meio de aplicativo para smartphone. Os residentes da cidade de Nagoya
que não possuem o cartão de número individual (My Number) podem solicitar por correio junto à subprefeitura de Nagoya (para obter informações
sobre como obter o certificado de vacinação pelo correio, consulte o site do NIC.
Aplicativo do Certificado de Vacinação da COVID-19
Baixe o aplicativo do Certificado de Vacinação da COVID-19 pelo App Store (iOS) ou Google Play (Android).
Documentos necessários:
Cartão de Número Individual (My Number)
Código de acesso do cartão de número individual
Google Play
App Store
Passaporte (se solicitar um certificado de vacinação para uso no exterior)
Smartphone capaz de ler o cartão de número individual (compatível com NFC tio B, iOS 13.7 ou superior, Android OS 8.0 ou superior)
Como proceder:
Baixe o aplicativo (*o aplicativo pode não estar disponível em alguns modelos e versões do sistema operacional)
Siga as instruções e use seu cartão de número indiviadual e passaporte (se estiver solicitando um certificado de vacinação para uso no exterior)
para completar a sua solicitação.
Seu certificado de vacinação será emitido dentro do aplicativo.
Vacina de reforço da COVID-19 (3a dose) (新型コロナウイルスワクチン追加接種（3 回目接種）について)
A eficácia da vacina da COVID-19 pode diminuir com o tempo, mesmo naqueles que já receberam duas doses. A terceira vacinação será
disponibilizada para aqueles que já passaram pelo menos 8 meses desde a administração da segunda dose.
Os residentes elegíveis receberão o cupom da terceira dose no seu endereço registrado, conforme se aproxima o período da vacinação.
Informações detalhadas serão fornecidas por meio de folheto a ser enviado com o cupom de vacinação e através do site da cidade de Nagoya.
Central de Atendimento para Vacinação da COVID-19 da Cidade de Nagoya - Tel: 050-3135-2252 (9h às 17h30 nos dias úteis)
Site oficial da Cidade de Nagoya: https://bit.ly/3C8ti5F (japonês)
★ Pessoas nas seguintes situações precisarão solicitar para receber um cupom de vacinação:
• Recebeu a segunda dose fora da cidade de Nagoya e, mais tarde, mudou-se para a cidade de Nagoya
• Recebeu as duas primeiras doses no exterior *
• Recebeu uma dose no exterior e uma dose no Japão *
• Recebeu duas doses no Japão, mas a cidade de Nagoya não pode confirmar sua vacinação anterior devido a um erro no registro no Sistema
de Registro de Vacinação, etc.
• O endereço no seu cupom de vacinação não é o endereço onde você está registrado como residente
• Recebeu duas doses de acordo com um programa de vacinação da COVID-19 para japoneses que vivem no exterior *
• Recebeu duas doses como funcionário das Forças dos Estados Unidos no Japão *
• Recebeu duas doses como parte de testes clínicos para um fabricante de produtos farmacêuticos *
• Pessoas diferentes das listadas acima que são elegíveis para receber uma terceira dose, mas não receberam um cupom de vacinação
* Aplicável apenas a pessoas que receberam vacinas da COVID-19 fabricadas pela Pfizer, Takeda / Moderna ou AstraZeneca.
★ Consulte o site do NIC para obter mais detalhes.
Vacina da COVID-19 - Perguntas e Respostas (コロナワクチン Q&A)
Para pessoas que não receberam a vacina
P. A vacina é realmente eficaz?
R. Os ensaios clínicos indicam que as vacinas são altamente eficazes na prevenção do aparecimento de doenças e prevêse que sejam eficazes na prevenção da propagação da infecção e prevenção de doenças graves.
P. Onde posso ser vacinado?
R. As vacinas individuais estão disponíveis em instalações médicas (hospitais / clínicas). Verifique os hospitais / clínicas
onde a vacinação pode ser administrada no site da cidade de Nagoya e entre em contato diretamente com a instalação
para fazer uma reserva. (Os residentes que completaram 12 anos receberão um cupom de vacinação no início do mês
seguinte ao mês de nascimento.)
P. As pessoas nas redes sociais estão dizendo que a vacina é perigosa.
R. Existem muitas informações imprecisas que não têm base científica, portanto, recomenda-se cautela. Não se deixe enganar por boatos. Certifiquese de que sua decisão seja baseada em informações, com base na ciência, de fontes oficiais.
Para pessoas que já foram vacinadas
P. Você ainda pode ser infectado mesmo se tiver sido vacinado?
R. Cerca de 7% das novas infecções relatadas na cidade de Nagoya em setembro de 2021 foram infecções breakthrough. Uma infecção
breakthrough ocorre quando a infecção ocorre em uma pessoa que recebeu duas doses da vacina, e duas semanas (considerado tempo suficiente
para desenvolver imunidade) se passaram desde a segunda dose.
* Muitos casos de infecção breakthrough envolvem contato próximo com pessoas em casa, no local de trabalho, etc.
A vacinação não é uma garantia 100% contra a infecção.
Certifique-se de que segue tomando medidas para se proteger contra infecções.
Use uma máscara, lave as mãos regularmente
Desinfetar superfícies e espaços comumente usados
Ventile regularmente as salas
Evite condições de superlotação, contato próximo, espaços fechados com ventilação insuficiente
Acabar com a discriminação relacionada à COVID-19
A vacinação não é obrigatória e as vacinas são administradas com o consentimento da pessoa. Tome cuidado para não pressionar colegas de
trabalho e outras pessoas ao seu redor a serem vacinados e evite tratamento discriminatório para aqueles que não foram vacinados.
Informações:
Centro de atendimento de vacinas da COVID-19 da cidade de Nagoya
Telefone: 050-3135-2252 (9h às 17h30 dias de semana)
Centro de Exame e Consulta (Call Center) (受診・相談センター)
Se você tiver sintomas como febre e está preocupado com a possibilidade de estar com COVID-19, consulte primeiro o seu médico regular ou
a clínica local por telefone. Não vá diretamente à clínica sem antes consultar.
Se você não tem um médico regular ou não tem certeza de qual clínica consultar, entre em contato com o Centro de Exame e Consulta da
Cidade de Nagoya, cuja equipe irá encaminhá-lo para um centro médico onde poderá ser examinado e realizar o teste.
Telefone: 052-249-3703 (24 horas); Fax: 052-265-2349
E-mail: nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com (em japonês)

