
 

 Aviso importante (NIC 臨時休館日の

お知らせ) 

Informamo que o Centro Internacional de 
Nagoya estará fechado no dia 11 
(domingo) de agosto, por motivos de 
manutenção do prédio. Pedimos 
desculpas pelos transtornos causados. 
 

 
 Festival de Intercâmbio 

Internacional em Minato (みなと国際

交流のつどい) 

Um evento de intercâmbio internacional, 
onde não há limite de idade nem 
diferenças culturais ou raciais, onde todos 
poderão participar. Estande de comida, 

casa assombrada, jogos e brincadeiras 
sobre prevenção de desastres e 
segurança, performances de dança e mais. 
Vários eventos programados para o 
intercâmbio entre os moradores locais, 
visando um relacionamento face-a-face. 
Data: 31 (sábado) de Agosto das 15h às 

18h30 
Local: na praça em frente ao prédio 1 do 
Kyuban Danchi 
Taxa de participação: gratuita 
Acesso: cerca de 5 minutos da saída 4 da 

estação [Tokaidori] do metrô da linha 
Meiko 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 

Cooperação – Tel: 052-581-5689  
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 

 
 

 “Ehon no Hiroba” in Nagoya (絵本の

ひろば in Nagoya) 

Um evento reunindo cerca de 4.000 livros 
ilustrados de vários países, onde poderão 
ler à vontade, participar da leitura de livros 
por voluntários estrangeiros, assistir filmes 
e outros eventos. Serão dois dias repletos 
de atividades e uma oportunidade também 
de conhecer e fazer novos amigos de 
vários países. Venha participar e se 
divertir! 
Data: 17 (sábado) de Agosto das 10h às 

17h e 18 (domingo) de Agosto das 10h às 
16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya na 

Biblioteca do 3º andar e outras salas  
Taxa de participação: gratuita 
 

 NIC MulCul Town Navi (NIC“まるかる

タウン”ナビ) 

Nagoya é uma cidade multicultural 
(MulCul), com cerca de 80.000 residentes 
estrangeiros. Como é a vida destes 
estrangeiros no Japão? Neste mês de 
Promoção Multicultural da Cidade de 
Nagoya, venha participar deste evento, 

um encontro com convidado estrangeiro, 
para uma conversa informal. O encontro 
será realizado somente em japonês. 
Data: 10 (sábado) de Agosto das 13h30 
às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º 

andar Sala de Reuniões 1 
Número de vagas: 40 pessoas por ordem 

de reserva 
Reserva: a partir das 10h de 11 (quinta) 

de Julho a 31 (quarta) de Julho 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 

Cooperação – Tel: 052-581-5689  
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Treinamento Geral de Prevenção de 
Desastres aos Estrangeiros em 

Nagoya (なごや市民総ぐるみ防災訓

練) 

Participe deste treinamento no distrito de 
Higashi, juntamente com os voluntários de 
idiomas do NIC em casos de catástrofes, 
aprendendo sobre prevenção e ações 
quando da ocorrência de um desastre, em 
seu idioma nativo ou em [japonês fácil]. 

Terremotos podem acontecer a qualquer 
momento. Participe!  
Data: 1 (domingo) de Setembro das 8h30 

às 11h 
Local: Sakuragaoka Chugakko – 

Nagoya-shi Higashi-ku Higashiozone-cho 
11-1 
Taxa de participação: gratuita 

Inscrição: até o dia 29 (quinta) de Agosto 
às 17h, por telefone, e-mail ou pelo site 
Acesso: reunir-se às 8h10 na catraca 

oeste da estação [Ozone] do metrô da 
linha Meijo e dirigir-se ao local a pé; ou 
dirigir-se diretamente ao local. Não há 
estacionamento no local. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 

Cooperação – Tel: 052-581-5689  
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Curso de Japonês do NIC para 

adultos (NIC 日本語の会) 

O curso abrange expressões mais 
utilizadas no cotidiano, os costumes, as 
tradições e a cultura japonesa. Estudantes 

do ensino fundamental (Shogakko e 
Chugakko) não serão aceitos.   
Data da inscrição: 8 (domingo) de 

Setembro das 11h às 11h30 na Sala de 
Conferências do 5º andar, onde será 
realizada entrevista para a divisão de 
classes (por favor não se atrasar). 
Pagamento da taxa a partir das 12h15. 
Caso haja vaga, poderá efetuar a 
inscrição para o segundo curso a partir 
das 12h30. Poderá se inscrever somente 
para um curso de conversação e um curso 

de escrita. Caso o número de inscritos 
ultrapasse o número de vagas, será 
realizado sorteio. Será dada preferência 
para as pessoas residentes na cidade de 
Nagoya. 
Período do curso: de 15 (domingo) de 

Setembro a 24 (domingo) de Novembro, 
todos os domingos (total de 11 aulas) 
Público alvo:  prioridade aos 

estrangeiros residentes na cidade de 
Nagoya (não serão aceitos estudantes do 
Shogakko e Chugakko) 
Vagas: 15 a 20 pessoas para cada curso 

(caso o número de inscritos ultrapasse o 
número de vagas, será realizado sorteio. 
Taxa do curso:  2.500 ienes (para as 11 

aulas, apostilas a parte, de 500 ienes a 

1.000 ienes) 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 

Cooperação – Tel: 052-581-5689  
 
 

 Curso de Japonês do NIC para 

Crianças (NIC 子ども日本語教室) 

O Centro Internacional de Nagoya 

ministrará curso de japonês voltado às 
crianças estrangeiras em idade escolar. 
Serão ministradas aulas de japonês 
necessária à vida escolar e ao cotidiano.  
Data da inscrição: 8 (domingo) de 
Setembro das 9h45 às 10h15 na Sala de 
Exibições 3 do 4º andar. No dia da 
inscrição, favor comparecer acompanhado 

do pai ou responsável.  
Público alvo: crianças que se enquadram 

em um dos ítens abaixo: 
1. crianças de 6 a 15 anos que não 
possuam a língua japonesa como língua 
materna. (crianças nascidas entre 2 de 
abril de 2004 a 1º de abril de 2013) 
2. Crianças nascidas antes do dia 
2/abril/2004 e matriculadas no Chugakko 
(ginásio) atualmente. * A pessoa 
matriculada no “Chugaku Yakan Gakkyu” 
(ginásio noturno), deverão participar do 
Curso de Japonês do NIC para Alunos do 
Ensino Médio. 
Período do curso: 15 de setembro a 24 
de novembro, todas as semanas aos 

domingos das 10h às 11h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya 

Sala de palestra 1, 2 e 3 (3º andar) e sala 
estilo japonês (5º andar) 
Taxa de participação: 1.000 ienes (10 

aulas) 
Número de vagas: 60 crianças 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 

Cooperação – Tel: 052-581-5989  

E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
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 Recrutamento de Instrutores 

Estrangeiros (NIC 地球市民教室講師

募集) 

Como parte do Projeto Educacional de 
Compreensão Internacional, estamos 
recrutando instrutores estrangeiros para 
visitar escolas do ensino fundamental e 
grupos de comunidades locais para 

apresentação de sua terra natal. Estamos 
recrutando pessoas residentes no Japão 
há mais de 1 ano, que tenham capacidade 
de se comunicar e apresentar a terra natal 
em japonês e que possa participar da 
entrevista e treinamento no dia 28 
(sábado) de Setembro, entrevista a partir 
das 13h e treinamento  das 14h às 

16h30. 
Gratificação pela visitação: 6.000 
ienes/vez (dentro da cidade de Nagoya) e 
8.000 ienes/vez (fora de Nagoya) (incluso 
imposto e transporte) 
Prazo para inscrição: até o dia 21 
(sábado) de Setembro às 17h 
(recebimento pelo correio até esta data). 
Poderá efetuar a sua inscrição pelo 

correio ou entregando pessoalmente na 
Divisão de Intercâmbio e Cooperação. 
Poderá retirar o formulário no NIC ou 
efetuar download em formato PDF. 
Inscrições e informações: Divisão de 

Intercâmbio e Cooperação Seção de 
“Recrutamento de Instrutores Estrangeiros 
do NIC para o Chikyu Shimin Kyoshitsu” – 
Tel: 052-581-5691  
E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp 
 
 

 Curso de Japonês do NIC para 

Estudantes do Ensino Médio (NIC 高

校生日本語教室) 

Curso de japonês voltado aos jovens não 

nativos do idioma japonês (nascidos até 1º 
de abril de 2004) que atualmente 
frenquentam ou pretendem ingressar no 
ensino médio e necessitam de assistência 
no aprendizado do idioma japonês. Será 
dada preferência para aqueles que 
residem ou frequentam escolas na cidade 
de Nagoya. Crianças que estão cursando 
atualmente o  “Chugakko” (ginásio) 
diurno, devem participar do Curso de 
Japonês do NIC para Crianças. Este curso 
tem como objetivo ajudar os alunos a 
adquirirem as bases do japonês 
necessárias aos estudos, para que 
possam concluir o ensino médio e seguir 
carreira.  
Data da inscrição: 8 (domingo) de 

Setembro das 14h às 14h30, na Sala de 
Exibições 3 do 4º andar. Após inscrição, 
será realizada entrevista. Serão aceitas as 
inscrições após o dia 15 de setembro, 
caso haja vagas em aberto. Entre em 
contato com a Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação para obter informações sobre 
inscrições após o dia 15 de setembro. 
Período: 15 (domingo) de Setembro a 24 
(domingo) de Novembro, no total de 11 
aulas, todos os domingos das 14h às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 3º 

andar Sala de Reuniões 2 

Taxa: 2.000 ienes para as 11 aulas 
Número de vagas: 20 vagas, definidos 
com base nas necessidades do aluno 
Formulário de inscrição: disponíveis nas 

caixas de panfletos do Centro 
Internacional de Nagoya, no 3º andar ou 
no site. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 

Cooperação – Tel: 052-581-5689.  
E-mail: :vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Treinamento de Formação para 
Apoio aos Estudantes e Crianças 

Estrangeiras – Curso Prático (外国人

児童・生徒サポーター養成研修【実践

編】) 

Será realizado treinamento com workshop 
para que possam adquirir conhecimentos 
necessários para o suporte e apoio das 
crianças estrangeiras. O treinamento será 
realizado somente em japonês, voltado às 
pessoas que estejam engajadas no 
trabalho de apoio às crianças estrangeiras. 
Será dada preferência para as pessoas 
que estão participando pela primeira vez e 

que possam participar das três sessões. 
Datas: 26 (sábado) de Outubro, 23 

(sábado) de Novembro e 21 (sábado) de 
Dezembro das 10h30 às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º 
andar Sala 1 
Taxa de participação: 2.000 ienes (para 

os 3 dias) 
Número de vagas: 40 pessoas. 
Prioridade às pessoas que possam 
participar nas 3 datas e que estejam 
participando pela primeira vez. 
Inscrições: de 3 (terça) de Setembro a 

partir das 10h, a 29 (domingo) de 
Setembro, por e-mail, telefone, website ou 
pessoalmente. 
Inscrições e informações: Divisão de 

Intercâmbio e Cooperação  
Tel: 052-581-5689  
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp  
 

 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)  

Se você está interessado em se tornar um 
voluntário registrado no Centro 
Internacional de Nagoya, participe da 
reunião explicativa e de registro. Confira 
no site do NIC os detalhes sobre as 
atividades de voluntariado, frequência e 
requisitos para registro. Às pessoas que 
se registrarem como voluntários de idioma 
em casos de catástrofes, solicitamos 
participarem do  
treinamento que será realizado após a 
reunião explicativa, das 14h30 às 16h30 
(exceto no mês de setembro). 
Datas da reunião explicativa: 15 
(domingo) de Setembro e 1º (sexta) de 
Novembro e 2 (domingo) de Fevereiro de 

2020 das 13h30 às 14h30. 
Local: Centro Internacional de Nagoya  
Inscrições: por telefone ou e-mail, até as 

17h do dia anterior à data da reunião 
explicativa. Deverá comparecer munido do 

formulário de inscrição (com foto) e 
material para anotação.  
Informações e inscrições: Divisão de 

Intercâmbio e Cooperação  
Tel: 052-581-5689 
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

Eventos com apoio do NIC (NIC共催事業) 

 Inscrições para a 34ª Exibição de 

Artistas Estrangeiros (外国人芸術作

品展作品募集) 

A exibição de Artistas Estrangeiros será 
realizada pelo 34º ano consecutivo. 
Organizado pela Central Japan 
International Society (CJIS), com apoio do 
Centro Internacional de Nagoya (NIC), 
esta mostra cada vez mais popular, 
continua a atrair uma gama diversificada 
de artistas estrangeiros. Se você é um 
pintor, escultor, aquarelista, fotógrafo, 
xilogravurista ou está envolvido em 
qualquer outro tipo de criação artística, 
esta é uma excelente oportunidade para 
mostrar sua arte, exibindo suas obras 
junto a outros artistas estrangeiros. Os 

participantes do FAE 33, no ano passado, 
estarão recebendo automaticamente o 
formulário de inscrição e as instruções, 
antecipadamente. 
Data da exposição: 29 (terça) de Outubro 
a 3 (domingo) de Novembro 
Inscrições: a partir de 1º de Setembro, 

diretamente com a Central Japan 

International Society. Não é possível 
efetuar a inscrição no NIC. 
 

 Apresentação da companhia de 
teatro “Yasashii Nihongo Gekidan”:  
O que é o japonês fácil? 
Aprofundando na língua japonesa 

(やさしい日本語劇団自主公演「やさし

い日本語どんなもの？～みんなで考え

る私たちの日本語～」 

Que tipo de japonês causa problemas no 
local de trabalho, na escola ou em sua 
comunidade local, para pessoas que 
estudam japonês ou para aqueles que 
vieram para o Japão? O que os falantes 
do idioma japonês devem ter em mente 

em situações de emergência, como 
terremotos ou tufões? Uma paródia 
focando no japonês problemático e um 
workshop, ajudarão os participantes a 
considerarem a necessidade de usar o 
japonês mais fácil. Necessário efetuar 
reserva. 
Data: 18 (domingo) de Agosto das 14h às 

16h (recepção a partir das 13h30) 
Local: Centro Internacional de Nagoya 

Hall Anexo 
Número de vagas: 40 por ordem de 
reserva (necessário efetuar reserva 
antecipada) 
Reservas e informações: Yasashii 

Nihongo Gekidan E-mail: 
teatroeasyjapanese@gmail.com 
Website: 

https://kokucheese.com/event/index/5677
49/ 
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 BeerFes Nagoya 2018 (ビアフェス名古屋 2018) 

Pagando somente o ingresso do evento, os visitantes poderão 
experimentar uma variedade de cervejas, nacionais e 
internacionais, incluindo cervejas premiadas da Copa Ásia de 
Cerveja. Além de mais de 100 tipos de cervejas de cerca de 40 
empresas, poderão experimentar ainda pratos de comidas para 

acompanhar (valor a parte). Aprecie não somente o sabor, mas 
também a fragrância com o copo especial "best aroma glass" 
(incluso no ingresso, não necessitando devolver). 
Data: 10 (sábado) de Agosto, das 15hàs 19h, e 11 (domingo) de 

Agosto das 12h30 às 16h30. Entrada permitida até 1 hora antes do 
término. Último pedido até 15 minutos antes do término. 
Local: Nagoya Kokusai Kaigijo Shiratori Hall (Centro de 
Convenções de Nagoya) – Nagoya-shi Atsuta-ku Atsuta 
Nishi-machi 1-1 
Ingresso: 4.800 ienes (4.400 ienes) incluso cupom de 400 ienes 
para comida e o copo. O valor entre parênteses é para o ingresso 
antecipado à venda nas agências Ticket Pia, 7 ticket e outras 
agências de venda de ingressos até o dia 9 de agosto. Entrada 
permitida somente para maiores de 20 anos. 
Acesso: 5 minutos da estação [Nishi Takakura] do metrô da linha 

Meijo 
Website: http://beerfes.jp/index_beerfes_ngo_e.html 
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 Nippon Domannaka Matsuri (第 21回にっぽんど真ん中祭り) 

O maior festival de dança do Japão, realizado bem no centro do 
país, em Nagoya. São cerca de 200 grupos com mais de 23.000 
pessoas do Japão e do exterior, apresentando a “dança Naruko”, 
que conquistou o recorde mundial do Guinness em 2010 como o 
maior evento de dança Naruko. Mais de 2 milhões de visitantes 
estarão se deslumbrando com a performance espetacular dos 

grupos em seus trajes coloridos, representando o rítmo e a cultura 
de cada região. Confirme os detalhes do evento no site abaixo.  
Datas: 22 (quinta) a 25 (domingo) de Agosto 
Horários: 22 (quinta) das 18h às 21h, 23 (sexta) das 17h às 21h, 
24 (sábado) das 8h50 às 21h e 25 (domingo) de Agosto das 8h50 
às 21h. 
Local: palco principal no Hisaya Odori Koen (Parque Hisaya 

Odori) e mais 23 pontos nas proximidades 
Entrada: franca, porém para os assentos especiais no palco 

principal do Hisaya Odori Koen, necessário ingresso (a partir de 
500 ienes) 
Acesso: Parque Hisaya Odori: descer na estação [Yabacho] do 
metrô da linha Meijo 
Website: https://www.domatsuri.com/ 
 

 69º Osu Natsu Matsuri (第 69 回大須夏まつり) 

Uma animada forma de celebrar o verão no distrito comercial de 
Osu, com performances no palco, desfiles e Bon-odori, nos dois 
dias do evento. Não percam o emocionante encerramento do 
evento com cerca de 100 "tezutsu hanabi" (fogos de artifícios em 
cilindro) das 21h às 21h30, no Templo de Osu Kannon. Confira no 
site a programação detalhada. 
Data: 3 (sábado, das 12h às 21h) e 4 (domingo, das 10h às 
21h30) de Agosto 
Local: Templo de Osu Kannon, Templo de Banshoji e "Fureai 

Hiroba" 
Acesso: próximo das estações [Osu Kannon] do metrô da linha 
Tsurumai ou [Kamimaezu] do metrô das linhas Meijo ou Tsurumai 
Website: http://summer.nagoya-osu.com/summer_festa/ 
 

 AICHI IMPACT! 2019 
O evento de abertura do novo Aichi Sky Expo (Centro 
Internacional de Convenções e Exposições de Aichi) será o AICHI 

IMPACT! 2019, um festival que combina o e-sports (esportes 
eletrônicos) e entretenimento ao vivo. Além do evento de e-sports 
em grande escala com os melhores jogadores do Japão e de 
outros países (dias 31/Agosto e 1/Setembro), terá também o 
K-POP FESTIVAL, apresentando performances de artistas K-pop 
(30 e 31/Agosto). 
Data: 30 (sexta) e 31 (sábado) de Agosto 
Local: Aichi Sky Expo – Aichi-ken Tokoname-shi Centrair 5-chome 

Acesso: 5 minutos da estação [Chubu Kokusai Kuko] da linha de 
trem Meitetsu Kuko 

Ingresso: entrada franca para os eventos do e-sports. Para o 
K-Pop Festival, será necessário adquirir ingresso antecipado. 
Confira no site abaixo. 
Website: http://www.tokai-tv.com/aichi_jp/ (em japonês) 
Website do local: https://www.aichiskyexpo.com/ 
 

 Festival de Verão do Castelo de Nagoya 2019 (名古屋城夏まつり) 

Não percam o grande festival de verão do Castelo de Nagoya! 
Participe do “Bon-odori” tradicional, além de se deliciar com as 
barracas de comidas e bebidas típicas. Poderão ainda desfrutar de 
música ao vivo e outras apresentações no palco. 
Data: 9 (sexta) a 18 (domingo) de Agosto das 9h às 20h30 

(fechamento dos portões às 21h. O Palácio Honmaru estará 
aberto até as 18h. Entrada permitida até 30 minutos antes do 
fechamento). As datas e horários estão sujeitos à alteração. 
Local: nos jardins do Castelo de Nagoya 
Ingresso: adultos 500 ienes, pessoas residentes em Nagoya com 

mais de 65 anos 100 ienes, crianças até o ensino fundamental 
gratuito 
Acesso: 5 minutos da saída 7 da estação [Shiyakusho] do metrô 
da linha Meijo ou 12 minutos da saída 1 da estação [Sengencho] 
da linha Tsurumai 
 

 Nagoya Auto Festival 2019 (名古屋オートフェスティバル
2019) 

Um dos maiores eventos automotivos desta região de Tokai.  
Data: 24 (sábado, das 9h às 18h) e 25 (domingo, das 9h às 17h) 

de Agosto 
Local: Portmesse Nagoya Pavilhão 3 – Aichi-ken Nagoya-shi Kinjo 

Futo 2-2 
Acesso: 5 minutos da estação [Kinjo Futo] da linha de trem 

Aonami 
Ingresso: ingresso do dia 2.500 ienes (antecipado 2.000 ienes, à 

venda nas principais lojas de conveniência). Crianças até o ensino 
fundamental gratuito. Pessoas portadoras da caderneta de 
deficiente 1.000 ienes (cadeirantes, gratuito) 
Website: http://www.n-autofestival.jp/ (em japonês) 
 

 AICHI TRIENNALE 2019 A era da paixão (あいちトリエンナ

ーレ 2019 情の時代) 

A Trienal de Aichi, que acontece a cada três anos desde 2010, é 
um dos maiores festivai internacionais de arte contemporânea do 
Japão. Em 2019, a quarta edição do festival contará com uma 
exposição internacional de arte contemporânea ao lado de filmes, 
artes cênicas e programas musicais, reunindo mais de 80 artistas 
e grupos de artistas em uma série de domínios expressivos para 
mostrar seus trabalhos. Confirme a programação detalhada. locais 

e valores de ingressos no site oficial. 
Data: 1º (quinta) de Agosto a 14 (segunda, feriado) de Outubro 
Principais locais: Aichi Geijutsu Bunka Center (Centro de Arte e 

Cultura de Aichi), Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da 
Cidade de Nagoya), vários pontos da cidade (Shikemichi e Endoji), 
cidade de Toyota (Toyota-shi Bijutsukan (Museu de Arte de Toyota) 
e arredores da estação [Toyota-shi]). 
Website: http://aichitriennale.jp/ 
 

 Noite refrescante no Parque Tokugawa (夜に憩う 徳川園夕涼み) 

Que tal fazer uma pausa merecida do calor do verão, com uma 
visita noturna ao jardim japonês no Parque Tokugawa, que será 
iluminado por lanternas flutuantes? O horário de funcionamento 
será estendido até as 20h30 (última entrada às 20h), podendo 
ainda desfrutar de uma variedade de atrações.  
. Lanternas flutuantes: 10 (sábado) a 14 (quarta) de Agosto, a 
partir do por do sol até as 20h30 (cancelado conforme condições 

do tempo) 
. Confecção de lanterna: 10 (sábado) de Agosto a partir das 17h: 

confeccione a sua lanterna e coloque-a para flutuar. Participação 
gratuita, somente para as primeiras 50 pessoas. 
. Performance de músicas japonesas por estudantes do 
ensino médio: 13 (terça) “Tsugaru Shamisen” e 14 (quarta) 
“Wadaiko”: apreciar as apresentações de música japonesa por 
estudantes do ensino médio e o belo jardim japonês. 
Data: 10 (sábado) a 14 (quarta) de Agosto. Dia 13 (terça) aberto 

excepcionalmente. 
Local: Tokugawaen (Parque Tokugawa) – Nagoya-shi Higashi-ku 

Tokugawa-cho 1001 

DICAS D E EVENTOS  

http://beerfes.jp/index_beerfes_ngo_e.html
https://www.domatsuri.com/
http://summer.nagoya-osu.com/summer_festa/
http://www.tokai-tv.com/aichi_jp/
https://www.aichiskyexpo.com/
http://www.n-autofestival.jp/
http://aichitriennale.jp/


Ingresso: adultos, estudantes do ensino médio e universitários 

300 ienes (270 ienes), pessoas residentes em Nagoya, com 65 
anos ou mais 100 ienes (90 ienes). Crianças até o ensino 
fundamental gratuito. Os valores entre parênteses são para grupos 
de 20 pessoas ou  mais.  

Acesso: 10 minutos da saída sul da estação [Ozone] da linha de 

trem JR ou pegar o ônibus no terminal 3 do Oasis 21, sentido 
[Hikiyama] ou [Shikenya] e descer no ponto [Tokugawaen 
Shindeki]. 
Website: https://www.tokugawaen.aichi.jp/ 

 
 
 

 

 Festivais de fogos de artifícios (花火大会) 

 Tokoname Noryo Hanabi Taikai (常滑納涼花火大会) 

Cerca de 1.500 fogos.  
Data: 24 (sábado) de Agosto das 19h às 20h.  
Local: Tokoname-shi Shinkai-cho 6 chome 
Acesso: 10 minutos a pé da estação [Tokoname] da linha de trem 
Meitetsu Tokoname 
 

 2019 Shinshiro Noryo Hanabi Taikai (令和元年新城納涼花火

大会) 

Data: 13 (terça) de Agosto das 19h10 às 20h45 
Local: Sakurabuchi Koen – Aichi-ken Shinshiro-shi 
Acesso: 15 minutos a pé da estação [Shinshiro] ou [Higashimachi] 

da linha de trem JR Iida; de ônibus Toyotetsu Bus, cerca de 15 
minutos dos pontos [Nakamachi] ou [Higashi Shinmachi]. 
 

 50º Tokai Matsuri Hanabi Taikai (第 50回東海まつり花火大会) 

Cerca de 4.000 fogos 
Data: 10 (sábado) de Agosto das 19h20 às 20h30 
Local: Oike Koen – Aichi-ken Tokai-shi 
Acesso: 15 minutos da estação [Otagawa] da linha de trem 

Meitetsu Tokoname 
 

 6º Shin Maiko Beach Festival Hanabi Taikai (第 6 回新舞子ビ

ーチフェスティバル花火大会) 

Data: 31 (sábado) de Agosto das 19h às 19h45 (adiado para o dia 

1º/Setembro em caso de chuva forte) 
Local: Shinmaiko Marine Park – Aichi-ken Chita-shi 
Acesso: 10 minutos a pé da estação [Shinmaiko] da linha de trem 

Meitetsu Tokoname 
 

 Okazaki Joka Ieyasu-ko Natsu Matsuri Hanabi Taikai (岡崎

城下家康公夏まつり第 71 回花火大会) 

Data: 3 (sábado) de Agosto das 18h50 às 21h 
Local: às margens do rio Otogawa e Yahagigawa – Aichi-ken 

Okazaki-shi 
Acesso: 10 minutos da estação [Higashi Okazaki] ou [Okazaki 
Koen-mae] da linha de trem Meitetsu Nagoya 
 
 Kariya Wansaka Maturi 2019 e Festival de Fogos de 

Artifícios (刈谷わんさか祭り 2019・花火大会) 

Data: 17 (sábado) de Agosto das 11h às 21h (fogos de artifícios a 

partir das 19h) 
Local: Kariya-shi Sogo Undo Koen (Parque Atlético da Cidade de 

Kariya) – Aichi-ken Kariya-shi 
Acesso: cerca de 20 minutos da estação [Fujimatsu] ou [Hitotsugi] 

da linha Meitetsu Nagoya. Ônibus de traslado gratuito saindo da 

saída norte da estação [Kariya] da linha de trem Meitetsu e JR, 
estação [Meitetsu Chiryu] e outros pontos na cidade de Kariya 
 
 Nobi Dai Hanabi (Ichinomiya-shi/Hashima-shi Shimin 

Hanabi Taikai) (濃尾大花火 (一宮市・羽島市市民花火大会)) 

Data: 14 (quarta) de Agosto das 19h30 às 20h45 (adiado para o 
dia 16 (sexta) de Agosto em caso de chuvas fortes e elevação do 
nível das águas) 
Local: às margens do Rio Kisogawa, ao norte da ponte Nobi 
Ohashi 
Acesso: ônibus de traslado (pago) saindo da estação [Meitetsu 

Ichinomiya] e rotatória da saída oeste da estação [JR Owari 
Ichinomiya], Aeon Mall Kisogawa lado oeste e estacionamento sul 
do Ichinomiya Shimin Kaikan 

  

 Exposição Especial do Museu de Arte Haruhi da Cidade de Kiyosu: Todos, livros ilustrados e MAYA MAXX (清須市はるひ美術館

「みんなと絵本と MAYAMAXX」) 

MAYA MAXX tem atuado em diversas áreas desde sua estréia em 1993, de pintura a ilustração, 
arte de capa de CD, ilustrações para mídia, aparições na televisão e muito mais. Apesar da 
sensação leve e pop de seus trabalhos, sua expressão forte e marcante, conquistou a simpatia 
de muitos. Seu amor pela criação da arte, pelas pessoas, incluíndo as crianças que ela aborda 
diretamente como seres humanos, são evidentes em muitos de seus livros ilustrados. Esta 
exposição apresenta a arte original de seus livros ilustrados dos últimos anos, junto com seu mais 

recente trabalho. Venha ver de perto as obras cada vez mais enérgicas de MAYA MAXX. 
Data: 27 (sábado) de Julho a 29 (domingo) de Setembro das 10h às 19h (entrada permitida até 
as 18h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte)  
Local: Kiyosu-shi Haruhi Bijutsukan – Aichi-ken Kiyosu-shi Haruhi Yumenomori 1 banchi 
Acesso: cerca de 20 minutos da estação [Kiyosu] (CA70) da linha de trem JR Tokaido Honsen 
Ingresso: adultos 700 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito. Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e um 

acompanhante gratuito 
Website: http://www.museum-kiyosu.jp/ (em japonês) 
 

 Exposição da Coleção do Museu de Arte Menard: [Dupla silhueta – o que expressa a luz e a 

sombra] (メナード美術館所蔵企画展「ダブルシルエット 光と影が語ったもの」) 

Organizada com a colaboração de Emoto Nahoko, Professora Especialmente Nomeada da 
Universidade de Nagoya Zokei e da Escola de Arte e Design, especializada em Paul Klee e na história 
da arte moderna ocidental, esta exposição apresenta cerca de 60 obras da coleção do Museu de Arte 
Menard. Do ponto de vista temático do que é transmitido pela luz e pela escuridão, que consciência é 

gerada em nós por obras da coleção principal como “Os marionetes demoníacos” de Klee, “O Golfer” de 
Calder (John D. Rockefeller) e “Silêncio” de Miyazaki Shin? Confira a coleção do Museu de Arte Menard 
de pinturas ocidentais do século 20 a partir de uma nova perspectiva.  
Data: até 23 (segunda, feriado) de Setembro das 10h às 17h (entrada permitida até 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 12/Agosto, 16 e 23/Setembro). 13/Agosto, 17/Setembro 
(terça). Substituição parcial das obras nos dias 5 e 19/Agosto.  
Local: Menar Bijutsukan (Museu de Arte Menard) – Aichi-ken Komaki-shi Komaki 5-250 
Acesso: 15 minutos da estação [Komaki] da linha de trem Meitetsu Komaki 

Ingresso: adultos 900 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 600 ienes, crianças do ensino 
fundamental 300 ienes, pessoas portadoras da caderneta de deficiente e um acompanhante gratuito 
Website: https://museum.menard.co.jp/ 
 

DICAS D E PASSEIO  

DICAS CULTURAIS  

https://www.tokugawaen.aichi.jp/
http://www.museum-kiyosu.jp/
https://museum.menard.co.jp/


 PEACE AICHI Exposição Especial: A imprensa e a guerra de Mizuki Shigeru (ピースあいち特別展「水木しげるの戦争と新聞報道」 

Mizuki Shigeru, o criador do mangá “Gegege no Kitaro”, foi enviado à Nova Bretanha (Papua Nova Guiné), 
um dos campos de batalha mais brutais da Guerra do Pacífico, como um soldado, aos 21 anos em 1943. 
Ele se tornou o único sobrevivente quando sua unidade foi eliminada, fugindo para a selva e perdendo o 
braço esquerdo num bombardeio. Esta exposição apresenta os trabalhos de Mizuki baseados em sua 
experiência de guerra (Memórias de Rebaul e Rumo às nossas nobres mortes), juntamente com a 
cobertura jornalística contemporânea. Enquanto a liberdade de expressão era regulamentada, a 
imprensa estava cheia de referências a “declarações de guerra” e “mortes nobres”. As obras de Mizuki, 

no entanto, retratam o absurdo da morte para a qual as pessoas eram levadas pela guerra.  
Data: até 1º (domingo) de Setembro das 11h às 16h. *1º de Setembro até as 15h. Fechado todas as 
segundas-feiras 
Local: Senso to Heiwa no Shiryokan Peace Aichi (Museu da Gerra e da Paz Peace Aichi) – Nagoya-shi 

Meito-ku Yomogidai 2-820 
Ingresso: adultos 600 ienes, estudantes até o ensino médio 200 ienes. Incluso ingresso regular do 
museu (adultos 300 ienes, estudantes até o ensino médio 100 ienes).  
Acesso: 12 minutos da saída 1 da estação [Issha] do metrô da linha Higashiyama  
website: http:// www.peace-aichi.com/ 

 

 
 

 Procedimentos para admissão na 1ª série do Shogakko (Escola Primária) (小学校入学に関する手続きについて) 

As crianças estrangeiras, com registro de residência, poderão ingressar na escola pública primária 
(Shogakko) mediante requerimento junto à sub prefeitura onde reside. As crianças nascidas entre 2 de Abril 
de 2013 (Heisei 25) a 1º de Abril de 2014 (Heisei 26), por regra, frequentarão a escola (Shogakko) 
determinada pelo bairro onde reside, não podendo frequentar escolas de outro distrito escolar. Após o 
requerimento junto à subprefeitura, será realizado exame médico de admissão entre os meses de outubro e 
novembro, na data estipulada pela escola. Em janeiro do próximo ano, a subprefeitura estará enviando o 

[Shugaku Tsuchisho](就学通知書), a notificação de admissão escolar. 

Caso ainda não tenha efetuado o registro de residência, a prefeitura poderá autorizar o ingresso na escola, 
através de outros trâmites. Solicite informações detalhadas junto ao setor [Shimin-ka] de assuntos civis. Os 
trâmites para ingresso na escola pública do ensino fundamental poderá ser feito a qualquer momento, 
mesmo após a data estipulada. Consulte a subprefeitura onde reside. 
 

 Vivendo juntos sob o mesmo céu! Agosto é o Mês da Promoção da Coexistência Multicultural de Nagoya (ひとつ空の下共に生き

よう！8 月は「名古屋市多文化共生推進月間」です。) 

O número de residentes estrangeiros na cidade de Nagoya está aumentando ano a ano, com cerca de 86.000 residentes estrangeiros de 
vários países, no final de maio de 2019. O Mês da Promoção de Coexistência Multicultural da cidade de Nagoya será comemorado com 
uma apresentação especial e painel de discussão. O palestrante convidado e criador de histórias em quadrinhos, René Hoshino, 
compartilhará suas experiências em sua apresentação “O que aconteceu quando o menino africano teve um talkshow no Under The Same 
Sky”, seguido por uma palestra “Vamos tornar Nagoya uma cidade multicultural!”. Venha participar deste evento para analisar a importância 

da diversidade. Todos os eventos serão realizados em japonês. Limitado a 100 vagas, definidas por sorteio. 
Data: 29 (quinta) de Agosto das 13h30 às 16h30 (recepção a partir das 13h) 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Inscrições: até o dia 18 (domingo) de Agosto, por telefone, fax ou e-mail, informando nome, número de participantes, número de telefone de 
contato e e-mail. Tel: 052-972-3062; Fax: 052-972-4200; E-mail: a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp.  
 
 

 Dúvidas do cotidiano: Impossibilidade de solicitar a retirada do montante fixo do Pagamento Integral de Desligamento do 

Plano de Aposentadoria da Previdência Social (外国人暮らしの Q&A：年金脱退一時金が請求できない) 

 
Pergunta: Quando cheguei ao Japão anteriormente, trabalhei em uma empresa por 3 anos e paguei o 

Seguro de Aposentadoria da Previdência Social (Kosei Nenkin) por 3 anos. Mais tarde, saí daquela 
empresa e retornei ao meu país, mas não fiz a solicitação da retirada do montante fixo do mesmo. Desta 
vez, trabalhei por 8 anos e estou inscrito mais uma vez, no Seguro de Aposentadoria da Previdência 
Social, mas novamente preciso retornar ao meu país. Como pretendia solicitar o pagamento do montante 
fixo do Pagamento Integral de Desligamento, consultei a prefeitura sobre os trâmites, mas a resposta foi 
negativa. Se for inscrito no Seguro de Aposentadoria pela 2a vez, não tenho o direito de receber?   

 
Resposta: A pessoa elegível ao pagamento do montante fixo do Pagamento Integral de Desligamento 

(Dattai Ichijikin), deve estar enquadrada nas seguintes condições: 
1. Não ter a cidadania japonesa; 2. Deve estar inscrito no sistema previdenciário no Japão por mais de 6 
meses (no caso da Pensão Nacional (Kokumin Nenkin), o período de pagamento do seguro deve ser 
equivalente a 6 meses ou mais); 3. Não possuir endereço residencial no Japão; 4. Não ter direito de 
receber a aposentadoria. 
No seu caso, o período total de residência no Japão é de 11 anos. No Japão, caso a pessoa tenha contribuído para o sistema de 

aposentadoria por 10 anos ou mais, terá direito de receber a aposentadoria no futuro. Neste caso, não poderá solicitar a devolução do 
montante fixo. 
 
Se, por exemplo, você solicitou o pagamento do montante fixo após sua estada inicial de 3 anos no Japão, sua inscrição no sis tema de 
pensão desses 3 anos seria zerada. Se esse fosse o caso, sua inscrição para a sua estada atual de 8 anos, teria ficado aquém do período 
de qualificação para a pensão e, enquadrando-se nas outras condições., poderia solicitar o pagamento do montante fixo.  
 
Atualmente, a solicitação do pagamento da aposentadoria no Japão é a partir dos 65 anos. O seu país tem assinado um acordo de 

previdência social com o Japão, podendo com isso solicitar o pagamento da aposentadoria através dos órgãos da previdência de seu país. 
Não esquecendo de portar consigo os documentos da previdência como a caderneta (Nenkin Techo). 
Solicite informações detalhadas sobre a aposentadoria e/ou acordo previdenciário no escritório da previdência (Nenkin Jimusho) da sua 
jurisdição. 

DICAS D O COTID IANO  


