
 
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações de eventos, exposições, informações do cotidiano e mais. Com a revogação das restrições quanto ao 
uso de máscara em locais abertos ou com distância suficiente, aos poucos estamos retomando o nosso cotidiano, mas lembrando que a situação do novo 
coronavírus continua, portanto o uso de máscara em locais fechados ou próximo dos outros, lavagem e desinfecção das mãos ainda são meios para evitar a 
propagação. 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. 

 
 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 9 (domingo) de Outubro (14h às 14h30) 

② 23 (domingo) de Outubro das 14h às 14h30 ③ 5 (sábado) de Novembro 

(10h30 às 11h) (Biblioteca de Nakamura)  

Local: ① e ② Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar. 

③ Biblioteca do Distrito de Nakamura – Nagoya-shi Nakamura-ku 
Número de vagas: ① e ② 15 pessoas (cada grupo até 5 pessoas, não 

inclui crianças até 6 anos) por ordem de reserva  ③ 10 pessoas por ordem 

de chegada 
Reservas: efetue a reserva por e-mail dentro do período de reserva de cada 
sessão:  

① A partir das 10h do dia 25 (domingo) de Setembro até as 12h do dia 7 
(sexta) de Outubro 

② A partir das 10h do dia 9 (domingo) de Outubro a 21 (sexta) de Outubro  

③ Não necessita efetuar reserva 
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-581-
0100 
 

 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)  

Será realizada reunião explicativa e de registro para os Voluntários de 
Idiomas e Voluntários de idiomas em casos de desastres. Para obter 
detalhes sobre as atividades de voluntariado e requisitos para registro, 
consulte o site do NIC em https://www.nic-nagoya.or.jp. Aqueles que se 
registrarem como voluntário de Idiomas em casos de desastres, deverão 
participar da sessão de treinamento após a reunião explicativa (das 15h às 
16h30).  
Data da reunião explicativa: 4 (sexta) de novembro das 13h30 às 14h30  
Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar, Sala de Treinamento 3 
(conforme a situação da COVID-19, poderá ser realizada online) 
Inscrições: pelo site, e-mail, telefone ou pessoalmente até as 17h do dia 
anterior à reunião. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 052-
581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 

 Consulta do Departamento de Imigração de Nagoya (名古屋出入国在

留管理局による相談) 

Consulta gratuita com funcionário do Departamento Regional de Imigração 
de Nagoya sobre os trâmites de imigração, renovação ou mudança de 
status de residência, etc. 
Idiomas: inglês, português, espanhol, chinês, coreano, filipino e vietnamita 
Datas: todo 4º sábado do mês, das 13h às 17h (última consulta a partir das 
16h) 
Próximas datas: 22/Outubro; 26/Novembro 
Atendimento: 45 min por pessoa 
Despesa: gratuita 
Reserva: até 2 dias antes da data de consulta desejada, pessoalmente ou 
pelo telefone 052-581-0100, das 9h às 19h de terça a domingo (intérprete de 
português das 10h às 17h)(fechado às segundas-feiras). 
No momento da reserva, favor fornecer as seguintes informações: 

• Nome completo 

• Data de nascimento 

• Nacionalidade e idioma 

• Gênero 

• Número do Zairyu Card * A imigração verificará as 
informações necessárias até a data anterior da 
consulta, para preparar a resposta apropriada 

• Endereço e telefone 

• Conteúdo da consulta (resumidamente) 
Mais informações, consulte o site do NIC 
 

 Seminário de Internacionalização "Pessoas que deixaram suas 

cidades natais e a nossa convivência" (地域の国際化セミナー「故郷を後

にする人々～共に暮らすわたしとあなた～」) 

O número de pessoas que deixaram suas casas devido a conflitos e 
perseguições, ultrapassou 100 milhões até o final de maio de 2022 
(incluindo o número de pessoas deslocadas internamente). Nos últimos 
anos, as palavras "refúgio" e "refugiados" tornaram-se comuns. Quão bem 
sabemos o que isso significa? 
Conheça a situação atual das pessoas que não tiveram escolha a não ser 
deixar suas cidades de origem e refletir sobre a sociedade onde convivem. 
O evento será realizado em japonês. 
[1a Parte] Apresentação principal e palestra [As consequências do 
conflito e a nossa atitude] 
[2a Parte]: Painel de discussão "Convivendo na comunidade local" 
Palestrante e convidados: 
Sra. Eri Ishikawa (Diretora Representativa da Organização Sem Fins 
Lucrativos Associação de Apoio aos Refugiados) 
Sra. Rumiko Seya (Presidente da Organização Sem Fins Lucrativos REALs 
/ Diretora da JCCP M Co., Ltd.) 
Sra. Maho Hadano (Organização Sem Fins Lucrativos Escritório de Apoio 
aos Refugiados de Nagoya) 
Sr. Yasser Jamal Al Deen 
Data: 12 (sábado) de Novembro das 13h às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Número de vagas: 100 pessoas por ordem de reserva 
Taxa: gratuita 
Reservas: a partir das 10h do dia 11 (terça) de Outubro, até preencherem 
as vagas, pelo site, e-mail, telefone ou pessoalmente.  
Reservas e informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-
581-5989 E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp  
Website: https://www.nic-nagoya.or.jp/  
 

 Consulta sobre saúde mental e física para estrangeiros (外国人の「心」

と「からだ」の健康相談会) 

Será realizado aconselhamento sobre saúde aos estrangeiros residentes em 
Nagoya e arredores, para detecção precoce e prevenção de doenças e 
divulgação dos conhecimentos sobre o sistema de saúde. Este evento será 
co-patrocinado pelo Centro de Informação Médica de Aichi, com suporte de 
intérpretes. Não é necessário efetuar reserva, serão atendidos por ordem de 
chegada. 
Data: 13 (domingo) de Novembro das 13h às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Reuniões 1 
Público alvo: estrangeiros residentes em Nagoya e arredores 
Informações: Balcão de Informações do Centro Internacional de Nagoya – 
Tel: 052-581-0100 
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 Caminhada de Intercâmbio do NIC - Outono de 2022 (NIC国際交流ウ

ォーキング ２０２２年秋) 
Os voluntários do NIC Walking Guides do Centro 
Internacional de Nagoya, estarão organizando uma 
nova caminhada para oferecer a oportunidade de 
intercâmbio entre japoneses e estrangeiros, 
enquanto conhecem a história e a cultura da cidade 
de Nagoya. Nesta caminhada, estará explorando a 
área do distrito de Nakamura, iniciando no grande 
"Torii" (portão do santuário xintoísta). Participe! 
Data: 26 (sábado) de Novembro das 10h às 13h. Será realizado mesmo em 
caso de chuva fraca. Em caso de chuva forte, será realizado no dia 3 
(sábado) de Dezembro.  
Local de encontro: em frente à catraca da saída 1 da estação [Nakamura 
Koen] do metrô da linha Higashiyama. 
Local: na área do Parque Nakamura (Nakamura Koen) 
Número de participantes: 10 estrangeiros (por ordem de reserva) e 5 
japoneses (sorteio).  
Reservas: por telefone, e-mail ou pelo site, a partir das 10h do dia 22 
(sábado) de Outubro até preencherem as vagas (japoneses somente por e-
mail, a partir do das 10h do dia 22 (sábado) de Outubro até 5 (sábado) de 
Novembro, por sorteio). Os interessados deverão enviar e-mail ou entrar em 
contato por telefone informando nome completo, nacionalidade, idioma, 
número de telefone de contato do dia. Caso necessite de intérprete (exceto 
inglês), solicite até o dia 12 de Novembro. E-mail: nicwalking@nic-
nagoya.or.jp 
Informações e reserva: Balcão de Informações do NIC - Tel: 052-581-0100 
 

 37a Exibição de Artistas Estrangeiros 2022 - FAE 37 – Convite aos 

artistas (第 37回外国人芸術作品展 アーティスト募集！) 

A 37ª Exibição de Artistas Estrangeiros será realizada no Centro 
Internacional de Nagoya (NIC) de 1 a 6 de novembro deste ano. 

Os organizadores convidam artistas que trabalham em todas as áreas: 
pintores, ceramistas, impressores, designers (belas artes), escultores, 
artistas digitais e fotógrafos, para citar apenas alguns. A mostra está aberta a 
todos os artistas de nacionalidade estrangeira residentes na região de 
Chubu,acima de 18 anos. As precauções contra a COVID-19 estarão em 
vigor. 
As diretrizes de participação e os formulários de inscrição podem ser 
encontrados na página da FAE no site do NIC em: https://bit.ly/3rpZnSL . 
(Os participantes da FAE 36 receberão notificações por e-mail 
automaticamente.) A inscrição da FAE 37 também pode ser feita através do 
formulário online: https://forms.office.com/r/CrPpmgW2Bj  
Local: Centro Internacional de Nagoya, 4º andar Salão de Exposições 1, 2, 
e 3 
Informações: nagoyafae@hotmail.com  
Organizado pela Central Japan International Society. Apoio do Centro 
Internacional de Nagoya 
 

 Participação do NIC no Nagoya Bosai Summit™ (「ナゴヤ防災サミット™」

ブース出展) 

Será realizado na estação de Kanayama, o primeiro Nagoya Bosai Summit 
(bōsai/prevenção de desastres), que promete ser um evento onde poderá se 
divertir e aprender sobre como estar preparado para os desastres naturais. 
O NIC também estará presente no evento com estande. Divirta-se com quiz 
sobre "Yasashii Nihongo" (japonês fácil) e a situação da população 
estrangeira residente da cidade de Nagoya, descobrindo a importância do 
japonês fácil quando da ocorrência de um desastre. Consulte o site para 
obter detalhes e informações sobre o evento.  
Data: 2 (quarta) de Novembro das 15h às 20h e 3 (quinta, feriado) de 
Novembro das 10h às 18h 
Local: praça da saída sul da estação de [Kanayama] - Nagoya-shi Atsuta-ku 
Website: https://bousai758.com/  (japonês)

 

 Pesquisa de aulas de japonês na cidade de Nagoya – NagoNiho 

(なごにほ - 名古屋市内の日本語教室サーチ「なごにほ」) 

Encontre aulas de japonês onde você pode estudar na comunidade local com o sistema do NagoNiho.  
Website: https://www.nic-nagoniho.jp/   

 

 
 

 

43º Ōsu Daidō Chōnin Matsuri (第 43 回大須大道町人祭) 

Realizado nas mesmas datas do Nagoya 
Matsuri, o Ōsu Daidō Chōnin Matsuri começou 
em 1978 como um evento para rivalizar com o 
festival organizado pelo governo municipal.   
O "Oiran-dōchū", uma procissão de cortesãs e 
participantes em trajes tradicionais com 
membros do público nos papéis principais, 
permite aos visitantes a chance de 
experimentar a atmosfera de uma época em 
que havia zonas de prostituição licenciadas em 
Osu. 
Datas: 14 (sexta) (festival de véspera), 15 
(sábado) e 16 (domingo) de Outubro 
Local: arredores do Templo de Osu Kannon e galeria comercial de 
Osu 

Acesso: próximo da estação [Kamimaezu] do metrô das linhas Meijo 
e Tsurumai ou estação [Osu Kannon] da linha Tsurumai 
Entrada: franca 
Website: http://www.ohsu-gei.net/  (japonês) 
Foto: cedida pelo comitê executivo do Osu Daido Chonin Matsuri 
 

 Festival Yattokame (やっとかめ文化祭) 

Viaje no tempo e na cultura enquanto 
caminha pelas ruas da cidade. Um 
evento de 23 dias, onde poderá 
encontrar o charme de Nagoya à 
medida que as ruas se tornam um 
palco para uma variedade de artes 
cênicas tradicionais, palestras e 
workshops, passeios a pé e muito 
mais. 

 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 Licenciado (Gyoseishoshi)（行政書士による相談） 

Faça sua consulta com um despachante administrativo licenciado, 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: https://www.rhq.gr.jp/en/  

 
Informações de eventos e passeios 
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Período: 22 (sábado) de Outubro a 13 (domingo) de Novembro 
Local: vários locais na cidade de Nagoya 
Performances: Kabuki de rua, Kyogem e Gagaku (música da corte) e 
muito mais 
Artes Cênicas Tradicionais: apresentações de teatro Noh,"rakugo" 
(monólogos humorísticos), "sokyoku" (música executada em "koto") e 
muito mais. 
Palestras e workshops: sentir e vivenciar a história e a cultura 
tradicional por meio de palestras e oficinas em locais históricos e 
importantes patrimônios culturais (19 sessões) 
Passeio histórico pela cidade de Nagoya: explore os pontos 
turísticos da cidade com guias locais (39 cursos) 
Confirme os detalhes no site. 
Website: http://yattokame.jp/  
Facebook: https://www.facebook.com/yattokame  
Foto: cedida pelo Festival Yattokame 
 

 Tokoname-yaki Matsuri (第 56 回常滑焼まつり) 

Tokoname, localizada na 
Península de  Chita, é 
amplamente conhecida como 
a área de produção de louças 
Tokoname, um dos seis fornos 
antigos do Japão. A cerâmica 
é produzida em Tokoname 
desde o final do período 
Heian, e as técnicas 
tradicionais são transmitidas 
até os dias de hoje. 
O festival de utensílios de Tokoname é um evento popular com 
exposições e vendas realizadas em vários pontos da cidade de 
Tokoname, e é uma boa oportunidade para obter cerâmicas variadas. 
Poderá fazer novas descobertas através de demonstrações e 
experiências em cada local. 
Data: 8 (sábado) a 10 (segunda, feriado) de Outubro 
Local: Boat Race Tokoname (8/Outubro das 9h às 17h, 9/Outubro 9h 
às 16h); CeraMall (Tokoname-yaki Oroshi Danchi Kyodo Kumiai) (8 a 
10/Outubro 9h às 17h); Yakimono Sampomichi (8 e 10/Outubro 9h às 
17h); Aeon Mall Tokoname (8 a 10/Outubro 10h às 17h) e outros 
pontos na cidade de Tokoname. 
Acesso: redondezas da estação [Tokoname] da linha de trem 
Meitetsu Tokoname. Ônibus de traslado gratuito nos dias 8 e 
9/Outubro 
Website: http://tokoname-event.jp/  
Foto: cedida pelo Tokoname-yaki Kyodo Kumiai 
 

 Manmos Flea Market vol.64 (マンモスフリーマーケット vol.64) 

Realizado anualmente, com mais de 600 estandes e mais de 10.000 
visitantes em dois dias, este é um dos maiores mercados de pulgas 
do Japão. Esse mercado verdadeiramente gigantesco fica ainda maior 
com estandes de YouTuber, seção de produtos artesanais, food trucks 
de todo o Japão e muitas outras atrações, com diversões para o dia 
todo!

 
Datas: 15 (sábado) e 16 (domingo) de Outubro das 10h às 16h 
Local: Portmesse Nagoya pavilhão de exposições 2 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Kinjō-futō] da linha de trem 
Aonami 
Ingresso: 800 (500) ienes; ingresso antecipado (entrada a partir das 
9h) 1.300 (1,000) ienes; crianças e estudantes até o ensino médio 
gratuito. Os valores entre parênteses são para os ingressos 
antecipados. Consulte o site para obter detalhes para compra de 
ingressos. 
Site: http://www.tv-aichi.co.jp/manmos/ (japonês) 
 

 Nagoya Matsuri (名古屋まつり) 

No outono, vários 
festivais, ou "matsuri" são 
realizados em todo o 
Japão. Aqui em Nagoya 
também, o "Nagoya 
Matsuri" está programado 
para acontecer nos dias 
15 e 16 de outubro, 
depois de três anos. 
Iniciando em 1955, o 
Nagoya Matsuri é o maior 
festival de Nagoya. 
A principal atração deste festival, são os desfiles, com destaque para 
a procissão dos três Senhores Feudais - Oda Nobunaga, Toyotomi 
Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu - acompanhados por guerreiros com 
suas armaduras. 
Os "Três Senhores Feudais" são interpretados por cidadãos comuns. 
O processo de recrutamento é anunciado em julho. Qualquer pessoa 
pode se inscrever, embora a habilidade de andar a cavalo seja 
essencial para o papel de Nobunaga. 
Em 15 de outubro, o desfile parte da Estação de Nagoya e termina em 
Yaba-cho, e no dia 16, parte da Prefeitura e segue para Yaba-cho via 
Sakae. Os desfiles consistem em uma variedade de procissões, 
incluindo "Kagura-zoroe" (santuários portáteis), carros alegóricos de 
flores, delegações representando as cidades irmãs e amigas de 
Nagoya e o Team Nana-chan, o famoso manequim branco gigante 
que fica do lado de fora do anexo da loja de departamentos Meitetsu, 
usando um vestido especial confeccionado por estudantes do ensino 
médio. 
O festival será transmitido ao vivo este ano, para que possa apreciar o 
festival sem sair de casa. Desfrute a cultura local, pessoalmente ou 
em casa. 
* A procissão "Dashi-zoroe" (carros alegóricos tradicionais desigados 
como propriedades culturais intangíveis da cidade), a procissão de 
carros alegóricos "Kodomo-kai" (clube infantil) e a brigada de 
tambores e flautas durante a procissão dos Três Senhores Feudais, 
estão canceladas este ano como parte das medidas para evitar a 
propagação da COVID-19. A programação pode estar sujeita a novas 
alterações. Consulte o site oficial para obter informações atualizadas. 
Webbsite oficial: https://www.nagoya-festival.jp  
 
 

 

 Exposição Especial: Ursinho Pooh (特別展「クマのプーさん」展) 

Criada pelo autor inglês A. A. Milne na década de 1920, a história de Winnie-the-Pooh (Ursinho Pooh), 
juntamente com as ilustrações de E. H. Shepard, continua a ser amada até os dias de hoje. Explore o 
mundo de Pooh nesta exposição com cerca de 100 obras de arte originais de Shepard das décadas de 
1950 e 1960, incluindo algumas coloridas, junto com as palavras de Milne, imagens da mata onde as 
histórias foram ambientadas, modelos tridimensionais e muito mais. 
Período: 8 (sábado) de Outubro a 27 (domingo) de Novembro das 9h30 às 17h (sextas até as 20h) 
(entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento). Fechado às segundas (exceto 10/Out.) e 
11/Outubro (terça) 
Onde: Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: 8 minutos a pé da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das Linhas Higashiyama e 

Tsurumai, localizada no Parque Shirakawa. 
Ingressos: geral 1.500 (1.300) ienes; estudantes do ensino médio universitários 900 (700) ienes; crianças até o ensino fundamental gratuito. Os 
valores entre parênteses são para ingressos antecipados e grupos de 20 ou mais pessoas. 
Website da exposição: https://pooh-nagoya.jp/  (japonês) 
Website do museu: https://art-museum.city.nagoya.jp/  
 

 QUEEN Exposição do 50º Aniversário - DON'T STOP ME NOW - (QUEEN50 周年展-DON’T 

STOP ME NOW-) 
Já se passaram 50 anos desde a formação da lendária banda Queen, composta por Freddie 
Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Três anos após o lançamento do fenomenal filme 
de sucesso, Bohemian Rhapsody, ao invés do entusiasmo pela banda diminuir, Queen continua a 
cativar pessoas de todo o mundo.  
Esta exposição explora como o Queen permanece em seu trono por meio de elementos como 
fotografias inéditas, imagens raras, comentários de membros e outras figuras importantes, seus 
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instrumentos e outros itens relacionados à banda. Onde o Queen nasceu e como se tornou uma banda de rock lendária?  
Desfrute dos 50 anos especiais do Queen, que continua a ser amado por pessoas de todo o mundo, enquanto os sucessos da banda ressoam.  
Período: até 17 (quinta) de Novembro das 10h às 18h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Local: Kanayama Minami Bldg. Bijutsukan-to (antigo Nagoya/Boston Bijutsukan) - Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: ao lado da saída sul da estação [Kanayama] das linhas de trem Meitetsu Nagoya Honsen, JR Tokai, Chuo-sen, metro das linhas Meijo e 
Meiko. 
Ingressos: geral 2.000 (1.200) ienes, estudantes (ensino fundamental (chugakko), ensino médio, universitários e escolas profissionalizantes) 
1.300 (800) ienes, crianças até o ensino fundamental (shogakko) gratuito. Pessoas portadoras da caderneta de deficiente, gratuito. Verifique os 
detalhes sobre os pontos de venda no site. Os valores entre parênteses são para os ingressos com entrada a partir das 16h. 
Website: https://www.queen-exhibition.jp/  (japonês) 
 

 Yoshimura Yoshio: Além do hiper-realismo (吉村芳生展 －超絶技巧を超えて－) 

A habilidade transcendental é uma frase simples demais para explicar a arte de Yoshimura 
Yoshio. Do grande número de autorretratos que continuou desenhando no dia a dia e das 
páginas de jornal que reproduzia personagem por personagem, até um desenho de 10 metros 
de lápis de cor, os detalhes hiper-realistas de Yoshimura deixam o espectador pasmo. Nascido 
na província de Yamaguchi em 1950, Yoshimura de repente chamou a atenção em 2007 com a 
exposição Roppongi Crossing 2007 (Mori Art Museum), quando suas obras expostas naquele 
ano foram muito comentadas, aos 57 anos. A retrospectiva apresenta uma visão geral do 
artista, desde suas primeiras gravuras e desenhos monótonos até os trabalhos florais de cores 
vivas de seus últimos anos e os autorretratos que ele desenhou ao longo de sua vida, até sua 
morte prematura em 2013. 
Testemunhe por si mesmo as obras de Yoshimura Yoshio, não apenas imagens bem 
desenhadas, mas obras meticulosas que questionam o significado do desenho e da própria vida. 
Período: 1o (sábado) de Outubro a 20 (domingo) de Novembro das 10h às 18h (entrada 
permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Local: Matsuzakaya Bijutsukan (Museu de Arte Matsuzakaya) - ala sul da loja de departamentos Matsuzakaya 7o andar - Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: acesso direto da saída 5 e 6 da estação [Yaba-cho] do metrô das linhas Meijo e Tsurumai 
Ingresso: ingresso geral 1.000 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 700 ienes, estudantes do ensino fundamental 400 ienes, 
crianças pré-escolares gratuito (acompanhadas de um adulto com idade igual ou superior a 18 anos). Portadores da caderneta de deficiente, de 
doença pediátrica crônica, de saúde de vítimas da bomba atômica, certificado de beneficiário de subsídio por doença específica e um 
acompanhante, gratuito. Detalhes dos ingressos, no site oficial. 
Website: https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/exhibition/2022_yoshimurayoshio/ (japonês) 
 

 Parque Ghibli e Estudio Ghibli (ジブリパークとジブリ展) 

O dia 1º de novembro de 2022 marca a tão esperada inauguração do Parque Ghibli dentro do Parque 
Comemorativo da Aichi Expo 2005, localizado em Nagakute, província de Aichi. 
Observando os trabalhos do diretor Miyazaki Goro, que está supervisionando a construção do Ghibli Park, e os 
trabalhos animados do Studio Ghibli, esta exposição apresenta uma visão dos bastidores da produção do Ghibli 
Park. 
Data: 29 (sábado) de Outubro a 25 (domingo) de Dezembro das 10h às 18h (sextas até as 20h) (entrada 
permitida até 1 hora antes do fechamento 
Fechado às segundas-feiras. 
Local: Aichi-ken Bijutsukan (Museu de Arte Provincial de Aichi, Centro de Artes de Aichi 10o andar 
Acesso: 3 minutos da passagem do Oasis 21 da estação [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo e 
estação [Sakaemachi] da linha de trem Meitetsu Seto. 
Ingressos: dias de semana - ingresso geral 1.700 ienes; estudantes do ensino fundamental (chugakko) 1.100 
ienes; estudantes do ensino fundamental (shogakko) 600 ienes. Sábados, domingos e feriados, acréscimo de 200 
ienes. Crianças pré-escolares, gratuito. Portadores da caderneta de deficiente, desconto de 50%. Consulte o site 
da exposição para obter informações sobre compra de ingressos. 
Site: https://www-art.aac.pref.aichi.jp/  
Site da exposição: https://ghiblipark-exhibition-aichi.jp/  (japonês) 
 
 

 37a Exibição de Artistas Estrangeiros 2022 - FAE 37 (第 37回外国人芸術作品展) 

Não percam a 37ª exposição anual de obras de artistas estrangeiros residentes na região de Chubu.  
Organizada pela Central Japan International Society, com apoio do Centro Internacional de Nagoya. Os 
detalhes do evento estão sujeitos a alterações conforme a situação da COVID-19. Verifique o site para 
informações atualizadas. 
Data: 1º (terça) a 6 (domingo) de Novembro das 10h às 18h (das 10h às 17h no dia 6/Novembro) 
Local: Centro Internacional de Nagoya, 4º andar Salão de Exposições 1, 2, e 3 
Entrada: franca 
Informações: Tel: 052-581-5691  
 

 
 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.  
Datas: 2 de Outubro das 8h45 às 12h  6 de Novembro das 8h45 às 12h 
*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/ 

Informações do cotidiano 

Para Incontáveis Vidas Brilhantes [detalhe] 2011-13 
lápis de cor sobre papel 

©️ Studio Ghibli ©️ Kanyada 

https://www.queen-exhibition.jp/
https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/exhibition/2022_yoshimurayoshio/
https://www-art.aac.pref.aichi.jp/
https://ghiblipark-exhibition-aichi.jp/
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/


 Informações sobre procedimentos para admissão na 1ª série do Shogakko (Escola Primária) (小学校新一年生の入学案内) 

Orientação sobre admissão de novos alunos da primeira série do ensino fundamental.  
Poderão realizar os trâmites para ingresso na 1ª série do Shogakko, as crianças nascidas entre 2 de abril de 2016 e 
1º de abril de 2017. 

① Exame de saúde pré-matrícula (Nyūgakumae no Kenkō-shindan): As informações do Conselho de Educação 

serão enviadas pelo correio em meados de outubro. Para mais informações, entre em contato com a Divisão de 

Saúde Escolar do Conselho de Educação (Telefone: 052-972 -3246). 

② Notificação de Admissão Escolar (Shūgaku-tsūchisho): esta notificação da escola para a qual a matrícula foi 

aceita e a data de início será enviada por correio, pela subprefeitura ou sucursal até o final de janeiro de 2023. 

③ Residentes de nacionalidade estrangeira que desejam matricular seus filhos em uma escola primária pública 

devem procurar a prefeitura ou subprefeitura onde residem, no setor de assuntos civis [Shiminka / 市民課] e efetuar os trâmites. 

※Observe que as escolas são designadas de acordo com o endereço residencial/distrito escolar. A falsificação de endereço residencial para 

frequentar uma escola em um distrito escolar diferente não é permitida. Caso haja algum motivo justificável para que a criança necessite estudar 

em escola de outra jurisdição, consulte a prefeitura ou subprefeitura onde reside. 
Consulte o setor de assuntos civis da prefeitura ou subprefeitura onde reside caso haja algum motivo justficável para que a criança frequente 
escola de outra jurisdição.  
Informações: subprefeituras no Setor de Assuntos Civis (Shimin-ka) ou sucursais no Setor de Bem-estar dos Cidadãos (Kumin Seikatsu-ka) 
 

 Dúvidas do cotidiano: quando disse ao meu empregador que precisava de mais tempo para me recuperar de uma lesão no local de 

trabalho, me disseram que seria demitido. (外国人くらしの Q&A「仕事でのケガで療養しているが、更に療養が必要と伝えたら解雇すると言われた」) 
Pergunta: 
Atualmente estou me recuperando de uma lesão no trabalho. Inicialmente, enviei um atestado médico (shindansho) para 
um período de recuperação de uma semana ao meu empregador, mas não foi o suficiente para me recuperar, e então 
recebi um atestado médico de mais duas semanas. Quando apresentei o segundo atestado, me disseram que meu 
contrato seria encerrado porque não estava claro quando eu me recuperaria. 
 
Resposta: 
Quando se machuca no trabalho, as despesas incorridas em sua recuperação (ryōyō) (ou tratamento médico [chiryō]) são 
fornecidas através do seguro de compensação de trabalhadores (rōsai hoken ou rōdōsha saigai hoshō hoken, Seguro de 
compensação de acidentes). 
Além disso, se precisar ser hospitalizado ou não puder trabalhar enquanto se recupera ou se submeter a tratamento sem poder receber salários, 
poderá solicitar uma compensação por ausência do trabalho (kyugyo hosho kyufu/benefício de compensação por licença) pelo período a partir do 
4o dia de incapacidade para o trabalho. Apesar de ter sofrido lesão no trabalho, mas se não puder receber a indenização através do seguro de 
acidentes de trabalho, será indenizado pelo seu empregador (nos termos do Capítulo VIII da Lei de Normas Trabalhistas). 
Ao consultar uma instituição médica, informe que se machucou no trabalho e poderá receber tratamento. Observe que não se pode utilizar o 
seguro social (shakai hoken) (ou seja, o seguro de saúde do empregador) para lesões relacionadas ao trabalho (para pesquisar instituições 
médicas credenciadas pelo seguro de acidentes de trabalho, consulte o site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar em 
https://bit.ly/3S7Wp1x ) 
Quando se recebe tratamento médico através do seguro de acidentes de trabalho, o pagamento deve ser solicitado através de um formulário 
próprio, que pode receber na Delegacia de Inspeção das Normas do Trabalho mais próximo ou fazer download no https://bit.ly/3BrncA3. 
Em princípio, os benefícios de compensação de tratamento médico (ryōyō hoshō kyūfu) que se recebe através do seguro de compensação de 
trabalhadores continuam até que o beneficário se recupere (chiyu). É considerado "recuperado" também a fixação de sintomas que provavelmente 
não melhorarão com tratamento adicional. 
Em relação à possibilidade de rescisão do contrato de trabalho enquanto um empregado está se recuperando, o artigo 19 da Lei de Normas 
Trabalhistas afirma que "Os empregadores não devem demitir um trabalhador durante o período de ausência ao trabalho para tratamento médico 
em relação a lesões sofridas no exercício do emprego, nem no prazo de 30 dias subsequentes", portanto, pode-se dizer que há um problema em 
demitir um funcionário quando a licença é necessária para tratamento médico. No caso de tratamento médico que não exija ausência ao trabalho, 
esta disposição não se aplica. 
Se tiver alguma dúvida ou problema em relação ao Seguro de Acidente de Trabalho ou demissão, consulte o Escritório de Inspeção de Nomas 
Trabalhista de sua jurisdição ou Seção de Consulta Trabalhista. Além disso, as Secretarias de Trabalho Provinciais, possuem a seção de consulta 
trabalhista para estrangeiros, podendo realizar a consulta em língua estrangeira. Consulte a secretaria do trabalho de sua jurisdição. 
Se ainda estiver insatisfeito após consultar um órgão administrativo relacionado ao trabalho, uma das opções é consultar um advogado ou outro 
especialista familiarizado com questões trabalhistas. 
 

 O que são informações extraordinárias sobre o terremoto do Nankai Trough? (南海トラフ地震臨時情報とは?) 

Se você já participou de um workshop de preparação para desastres no Japão, provavelmente já ouviu falar sobre a possibilidade do "Terremoto 
de Tokai" ou "Terremoto de Tonankai" ocorrer a qualquer momento. Fortes terremotos originários do Nankai Trough, ou seja, a área entre a Baía de 
Suruga (Província de Shizuoka) e o Mar Hyuga (na costa leste de Kyushu), causaram muitos danos e perda de vidas no passado.  
O próximo terremoto do Nankai Trough pode causar grandes danos em uma grande área que se estende da região de Kanto para o oeste, 
incluindo a região de Tokai, Shikoku e Kyushu. O tsunami causado pelo terremoto pode causar enormes danos e vítimas nas áreas costeiras. Em 
áreas com risco estimado de grandes danos e baixas, é importante que os preparativos sejam feitos para proteger a vida dos moradores. Uma 
medida que pode ajudar a salvar vidas é o "Nankai torafu jishin rinji joho" (informações extraordinárias sobre o terremoto do Nankai Trough). 
Terremotos de grande escala ocorreram ao longo do vale de Nankai em intervalos entre 100 e 200 anos. A história também mostrou que, em vez 
de um único terremoto, um par de terremotos de magnitude 8 ocorreu em sucessão nas seções leste e oeste da área do Nankai Trough. Por 
exemplo, o terremoto Ansei Tōkai de 1854 (magnitude 8,6, lado leste) foi seguido 32 horas depois pelo terremoto Ansei Nankai (magnitude 8,7, 
lado oeste); e o terremoto de Shōwa Tōnankai de 1944 (magnitude 8,2, lado leste) foi seguido cerca de 2 anos depois pelo terremoto Showa 
Nankai (magnitude 8,4, lado oeste) em 1946 (embora nestes casos o terremoto da seção leste tenha precedido o da seção oeste, é possível que 
um terremoto possa ocorrer primeiro na seção oeste). 
Em situações como um terremoto de uma certa escala que ocorre ao longo do Nankai Trough, quando se avalia que a possibilidade de um 
megaterremoto subsequente do Nankai Trough ocorrer é maior do que o normal, a Agência Meteorológica do Japão emitirá um boletim chamado 
Informações extraordinárias sobre o terremoto do Nankai Trough, que serve como um aviso de que um megaterremoto pode ser iminente. O 

anúncio também incluirá frases como Alerta de Megaterremoto (kyodai jishin keikai / 巨大地震警戒) ou Aviso de Megaterremoto (kyodai jishin chüi / 

巨大地震注意) para esclarecer a necessidade de autoridades e moradores tomarem medidas para se preparar para um possível terremoto.  

Ao contrário dos alertas antecipados de terremoto, que informam aos usuários que um terremoto com intensidade sísmica de 5 ou mais é 
esperado alguns segundos antes do tremor ocorrer, as Informações Temporárias sobre os Terremotos de Nankai Trough serão anunciados no 
mínimo 2 horas após a ocorrência do terremoto anterior (do lado oeste) se for determinado que existe o risco de um grande terremoto ocorrer no 
lado leste como resultado da análise do terremoto anterior ocorrido no lado oeste. 
Dados os intervalos entre os pares históricos de terremotos de Nankai Trough mencionados acima (32 horas / 2 anos), pode não estar claro com 
que antecedência a Informação Extraordinária sobre o terremoto de Nankai Trough pode ser fornecida. 
Uma vez emitida, será importante manter a calma e se preparar. Em algumas partes da cidade de Nagoya, os residentes podem ser obrigados a 
evacuar assim que a Informação Extra for emitida. 

https://bit.ly/3S7Wp1x
https://bit.ly/3BrncA3


 

◆ O que fazer quando as informações extraordinárias sobre o terremoto de Nankai Trough são anunciadas - Áreas de evacuação 

antecipada (南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時に事前避難が必要な地域があります) 

Após a ocorrência de um terremoto de magnitude 8 ou superior do lado oeste do Nankai Trough, se a possibilidade de um novo terremoto do 
Nankai Trough for avaliada como sendo relativamente maior do que o habitual, a Agência Meteorológica do Japão emitirá Informações 
Extraordinárias do Nankai Trough (alerta de megaterremoto). 
As áreas com possibilidade de inundação (por tsunami, etc.) após a ocorrência de um terremoto subsequente, e onde os moradores não poderão 
evacuar antes que a inundação ocorra, foram designadas como Áreas de Refúgio Antecipado. Quando as Informações Extraordinárias de Nankai 
Trough (alerta de megaterremoto) forem emitidas, os residentes nessas áreas serão solicitados a se refugiar por uma semana. 
Residentes em Áreas de Refúgio Antecipado devem evacuar com antecedência conforme instruído para protegerem suas vidas. 
As atividades dentro das Áreas de Refúgio Antecipado serão restritas (as empresas não poderão operar e as instalações públicas ficarão fechadas 
por uma semana). Em áreas não designadas como Áreas de Refúgio Avançado, as atividades normais continuarão e os residentes devem 
reconfirmar suas medidas de preparação para terremotos. 
 
Áreas de refúgio antecipado designados na cidade de Nagoya 
Áreas designadas como Áreas de Refúgio Antecipado são aquelas onde, devido ao afundamento de declives ou diques como resultado de 
movimento sísmico, a inundação (devido a tsunami, etc.) deve exceder 30 cm dentro de 30 minutos após a ocorrência de um terremoto*. 
21 dos distritos escolares situados ao longo das vias navegáveis em 5 alas são designados como Áreas de Refúgio Avançado. 
*Estas estimativas são baseadas em suposição do pior cenário, no caso de um terremoto de magnitude 9 e a liquefação resultante causando 
grandes danos aos dique. 

Distrito Distritos escolares em que as Áreas de Refúgio 
Avançado estão localizadas Rios de riscos em cada área 

Atsuta (熱田) Chitose (千年) Hori-kawa (堀川) 
Nakagawa 

(中川) 
Shoshiki (正色), Gotanda (五反田), Toda (戸田), Haruta (春

田), Toyoharu (豊治), Nishimaeda (西前田) 
Shonai-gawa (庄内川), Shin-kawa (新川), Fukuta-gawa 

(福田川) 

Minato (港) 
Higashitsukiji (東築地), Kosei (港西), Tochi (当知), Takagi 

(高木), Jinguji (神宮寺), Nanyo (南陽), Nishifukuta (西福田), 

Fukuta (福田) 

Hori-kawa (堀川), Shonai-gawa (庄内川), Shin-kawa (新

川)、Nikko-gawa (日光川), Fukuta-gawa (福田川), Kanie-

gawa (蟹江川) 

Minami (南) Toyoda (豊田), Dotoku (道徳), Hakusui (白水), Chidori (千

鳥), Shibata (柴田) Yamazaki-gawa (山崎川), Tempaku-gawa (天白川) 

Midori (緑) Odaka (大高) Tempaku-gawa (天白川) 
Total 21 distritos escolares  

Para verificar a localização das Áreas de Refúgio Avançado designados, consulte o site da Cidade de Nagoya (japonês) em 
https://bit.ly/3QvgOMM  . 

★Terremoto de Nankai Trough - Preparando-se para o próximo terremoto que pode ocorrer- (Gabinete do Governo, YouTube): 

https://bit.ly/3QqEkKy (Este vídeo foi produzido para conscientizar sobre as medidas de gestão de desastres necessárias após a ocorrência de um 
terremoto ao longo do Nankai Trough que poderia aumentar a probabilidade de um megaterremoto subsequente ocorrer após um determinado 
tempo). 
 

 Mudança das subprefeituras de Chikusa e de Nakamura e alteração dos nomes das estações do metrô a partir de janeiro de 2023 (来年

1 月 4 日～ 中村区役所・千種区役所が移転、地下鉄の駅名が変わります。) 

 O escritório da subprefeitura de Nakamura estará mudando de endereço, para um complexo administrativo municipal.  
O novo complexo administrativo abrigará o escritório da subprefeitura de Nakamura, o Centro de Saúde, o Escritório de Obras Públicas e o 
Escritório de Impostos Municipais, tornando o acesso a uma variedade de serviços do governo municipal mais conveniente. 
O 2scritório de impostos municipais de Sasashima (incluindo a sucursal de Tokai-dori) será transferido para o complexo e renomeado para 
Escritório de Imposto Municipal de Honjin, atendendo as jurisdições de Nishi, Nakamura, Nakagawa e Minato. 
Novo endereço: Nakamura-ku Matsubara-cho 1-23-1 
Acesso: 1 minuto a pé da saída 3 da estação [Honjin] (Nakamura Kuyakusho) do metrô da linha Higashiyama. De ônibus municipal, 4 minutos do 
ponto [Honjin]. Estacionamento: 91 vagas. 
 Mudança provisória do escritório da subprefeitura de Chikusa 
O escritório da subprefeitura de Chikusa e o Centro de Saúde de Chikusa serão transferidos para instalações provisórias durante reformas da atual 
instalação. 
Endereço provisório: Chikusa-ku Hoshigaoka Yamate 103 (Tosei Fureai Hiroba) 
Acesso: 7 minutos a pé da saída 2 da estação [Higashiyama Koen] do metrô da linha Higashiyama. De ônibus municipal, 2 minutos a pé do ponto 
[Shin-ike-cho]. Estacionamento: 44 vagas 
* O atendimento nos atuais endereços continuarão até o dia 28 (quarta) de dezembro de 2022 (atendimento após o horário comercial, estará 
disponível até o dia 3 de janeiro de 2023). 
 Mudança de nomes das estações do metrô 
Os nomes das estações de metrô a seguir serão alterados conforme 
mudança da subprefeitura de Nakamura para o novo endereço: 
Nakamura Kuyakusho → Taiko-dori 
Honjin → Honjin (Nakamura Kuyakusho) 
 

 Os nomes das três estações abaixo também sofrerão 
alterações: 

Shiyakusho (Kencho/Nagoyajo) → Nagoyajo (Shiyakusho/Kencho) 
Jingu Nishi → Atsuta Jingu Nishi 
Tenma-cho → Atsuta Jingu Tenma-cho 

 

 Vacina de reforço da COVID-19 (4ª dose) (新型コロナウイルスワクチン 4回目接種について) 

A 4ª dose da vacinação da COVID-19 está à disposição pela cidade de Nagoya aos seguintes residentes elegíveis ou que já tenham passado pelo 
menos 5 meses desde a administração da 3ª dose: 
1. Residentes com 60 anos ou mais 
2. Residentes com idade entre 18 e 59 anos com condição médica pré-existente 
3. Residentes com uma condição considerada por um médico como de risco potencial de doença grave 
O cupom de vacinação será enviado aos seguintes moradores (não é necessário solicitar a emissão do cupom) 
1. Residentes com 60 anos ou mais 
2. Residentes com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos que possuam caderneta de deficiente, certificado de beneficiário do 
pagamento de tratamento médico, etc. (válido em 30 de maio de 2022) 
* Residentes elegíveis que não estejam dentro das condições 1 e 2 devem se inscrever para receber o cupom de vacinação. 
Central de Atendimento da Vacina da COVID-19 da Cidade de Nagoya: tel: 050-3135-2252 (das 9h às 17h30 todos os dias) 
Site oficial da cidade de Nagoya (japonês); https://bit.ly/3H7N718 (japonês) 
Consulte o site do NIC para mais informações 
 

https://bit.ly/3QvgOMM
https://bit.ly/3QqEkKy
https://bit.ly/3H7N718
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2022/06081433.html

