
 
 

 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 às 8h30. Não há 
estacionamento no local. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 

Cooperação – Tel: 052-581-0100  
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Leitura de Livros Infantis em Língua 

Estrangeira (外国語で楽しむ絵本の会) 

Tragam seus filhos e não percam esta 

oportunidade de conhecer novas línguas de 
forma divertida. O idioma está sujeito a 
alteração sem aviso prévio. A participação é 

gratuita e não necessita reserva. Participe! 
Data: 7 (sábado) de Setembro das 10h30 às 
11h  

Local: Biblioteca da Subprefeitura de 
Nakamura – Nagoya-shi Nakamura-ku 
Nakamura-cho Chanoki 25 

Data: 22 (domingo) de Setembro das 14h às 
14h30 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de 
Nagoya, no 3º andar 

Entrada: franca 
 

 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 tenham 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 e 2 (3º andar)  

Taxa de participação: 1.000 ienes (11 
aulas) 
Número de vagas: 60 crianças 

Informações: Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação – Tel: 052-581-5689  
E-mail: vol@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 8 de setembro, caso 
haja vagas em aberto. Entre em contato com 

a Divisão de Intercâmbio e Cooperação para 
obter informações. 
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 no grau de necessidade 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 
 

 Recrutamento de Instrutores Estran- 

geiros (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 
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 Treinamento para Apoio aos Estudantes e 

Crianças Estrangeiras – Curso Prático (外

国人児童・生徒サポーター研修【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, pelo 
site, e-mail, telefone 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 idio- 

ma (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. 

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 

 

 Evento co-patrocinado pelo 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 34
a
 Exibição de Artistas Estrangeiros (FAE 

34
o
), será realizada de 29 de outubro a 3 de 

novembro deste ano, na sala de exibições do 
4

o
 andar do Centro Internacional de Nagoya.  

Organizada pela Central Japan International 
Society, 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. O formulário de 
inscrição e o manual de instruções 
atualizados poderão ser solicitados pelo 

e-mail nagoyafae@hotmail.com ou 
efetuando download do site da FAE, no 
http://tiny.cc/FAE 

Lembrando ainda que os artistas devem se 
inscrever o quanto antes para evitar 

decepções, uma vez que o espaço será 
distribuído por ordem de inscrição. 
O prazo para inscrição é até o dia 15 de 

outubro. Não serão aceitas inscrições após 
esta data. 
Data da exposição: 29 (terça) de Outubro a 

3 (domingo) de Novembro 
Local: Sala de Exibições do 4º andar do 
Centro Internacional de Nagoya 

Inscrições: a partir de 1º de Setembro, 
diretamente com a Central Japan 
International Society. Não é possível efetuar 

a inscrição no NIC. 
Informações: Central Japan International 
Socitey (CJIS)  

E-mail: nagoyafae@hotmail.com 
Website: http://tiny.cc/FAE 
 

 

 Evento com apoio do NIC(NIC 後援事業) 

53ª Exposição de Ikebana da Ikebana 

International Nagoya-shibu (第 53回いけば

なインターナショナル名古屋支部いけばな展) 

Uma exposição de "ikebana", com aulas 
experimentais voltado ao público em geral. 

Data: 5 (sábado) de Outubro das 10h às 18h 
e 6 (domingo) de Outubro das 10h às 17h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 

Salão de Exibição do 4º andar 
Entrada: franca 
Aulas experimentais: por ordem de 

chegada (30 vagas) 
E-mail: iinagoya_0703@yahoo.co.jp 

 

 

 
 88

o
 Setomono Matsuri (第 88 回せともの祭） 

Realizado pelo 88
o
 ano consecutivo, este tradicional evento de 

cerâmica que acontece durante dois dias, reúne milhares de pessoas. 
É considerado atualmente, a maior feira do ramo. Além de venda de 

produtos, poderá participar das oficinas experimentais, colorindo 
peças de cerâmica. Não percam também o desfile da Miss Setomono 
no dia 14 (sábado) das 15h às 16h 

Datas: 14 (sábado) das 9h às 20h e  15 (domingo) de Setembro das 
9h às 19h. Fogos de artifícios: 14 (sábado) das 19h às 19h40 (em caso 
de chuva, será no dia seguinte, das 18h30 às 19h) 

Local: na área central da cidade de Seto e em vários pontos da cidade 
Entrada: franca 
Acesso: em frente à estação [Owari Seto] da linha de trem Meitetsu 

Seto (área principal) 
Website: http://www.seto-marutto.info/event.html/ 
 

 

 Honoo no Saiten – Festival de Fogos (第 23 回炎の祭典) 

Uma das principais atrações deste Festival de Fogos é a queima do 
“Tezutsu Hanabi” (fogos de artifícios em cilindro), típicas do leste da 

região de Mikawa. Os lançadores seguram manualmente os cilindros e 
as chamas chegam a atingir cerca de 10m de altura, jogando as 
faíscas sobre os próprios lançadores. Com o público sentado mais 

próximos da área de lançamento dos fogos, este ano promete uma 
exibição ainda mais dinâmica do que o habitual  
Data: 14 (sábado) e 15 (domingo) de Setembro (abertura às 17h, 

encerramento às 19h30) 
Local: Toyohashi Kyujo (Estádio de Baseball de Toyohashi),Toyohashi 
Koen (Parque Toyohashi) e arredores - Aichi-ken Toyohashi-shi 

Ingresso: ingresso antecipado a partir de 1.000 ienes (área interna 
1.500 ienes, à venda no dia, no local) 
Acesso: da estação de [Toyohashi] da linha de trem JR, pegar o trem 

local e descer na estação [Toyohashi Koen-mae] e caminhar cerca de 
3 minutos 
Website: http://www.toyohashi-cci.or.jp/event/honoo/english 

 
 

 Festival Internacional de Cinema Feminino de Aichi 2019 (あい

ち国際女性映画祭２０１９) 

Único festival de cinema internacional para mulheres no Japão, o 
Festival Internacional de Cinema Feminino de Aichi apresenta filmes 
de diretores do sexo feminino e enfoca mulheres de vários contornos e 

regiões do mundo. O evento deste ano inclui filmes do Japão, China, 
Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Singapura, Taiwan, Myanmar e 
muito mais. Confira os detalhes do programa e ingressos no site 

oficial. 
Data: de 4 (quarta) a 8 (domingo) de Setembro 
Local: Will Aichi (Higashi-ku 4 a 8 de setembro), Midland Square 

Cinema (Nakamura-ku 4 a 6 e 8 de setembro); Yatomi-shi Sogo Shakai 
Kyoiku Center (Yatomi-shi 7 de setembro); Kanie-cho Sangyo Bunka 
Kaikan (Centro Cultural e Industrial de Kanie - Ama-gun Kanie-cho 7 

de setembro). 
Website: https://www.aiwff.com 
 

Nagoya Reptiles World 2019 (ナゴヤレプタイルズワールド 2019)  

Este evento reunindo répteis e anfíbios, estará agradando a todos, 
desde amantes destes animais àqueles com simples interesse por 

animais em geral. Poderá não só se aproximar de cobras, camaleões, 
lagartixas, tartarugas, sapos e peixes, mas também descobrir como 
cuidar e manter essas criaturas como animais de estimação em 

sessões informativas e estandes de vendas.  
Data: 21 (sábado) e 22 (domingo) de Setembro das 10h às 17h  
Local: Fukiage Hall (Nagoya-shi Chusho Kigyo Shinko Kaikan) – 

Nagoya-shi Chikusa-ku Fukiage 2-6-3 
Ingresso: pessoas a partir do Koko (ensino médio) 1.400 ienes (1.200 
ienes), crianças do Chugakko (ginásio) 1.000 ienes (800 ienes), 

crianças do Shogakko (primário) 700 ienes (600 ienes), crianças 
pré-escolares gratuito. Os valores entre parênteses são para os 
ingressos antecipados à venda nas lojas de conveniência Family Mart 

e Circle K & Sunkus. 
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação [Fukiage] do metrô da linha 
Sakuradori. 

Website: http://nagorep.com/ (em japonês) 
 
 

DICAS D E EVENTOS  
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 Assembridge Nagoya 2019 (アッセンブリッジ・ナゴヤ 2019) 

Assembridge NAGOYA é um festival realizado na área do Porto de 

Nagoya (Minatomachi), apresentando música e arte contemporânea. 
“Assembridge” é um termo cunhado, combinando “montar” – reunir, 
construir – e  “ponte”.  O palco não são salas de concertos ou 

museus, mas a própria cidade. A música e a arte se misturam ao 
cotidiano da área do Porto de Nagoya, e os espaços criativos 
transformam a paisagem circundante. Confirme a programação no site 

abaixo. 
Período: quintas, sextas, sábados, domingos e feriados nacionais 
entre 7 (sábado) de Setembro a 10 (domingo) de Novembro  

Locais: nos arredores da estação de [Tsukijiguchi] até a estação 
[Nagoyako] (no Porto de Nagoya) do metrô da linha Meiko 
Webiste: http://assembridge.nagoya/ 

 

 Hisayaodori Teien Flarie (久屋大通庭園フラリエ） 

. Million Bell Garden 

Confira a exposição de 400 vasos de million bells, florescendo com 
vigor mesmo no calor, com flores de cores vivas. Não perca a 
oportunidade para uma foto especial! 

Data: até 20 (sexta) de Setembro das 9h às 17h30 
. Concerto de Outono 

Venha apreciar a performance da Banda do Corpo de Bombeiros 

Pokka Lemon, com o Lily Angels. 
Data: 23 (segunda, feriado) de Setembro das 14h às 14h40 
(cancelado em caso de chuva) 

. MeiPhil Machikado Concert no Hisayaodori Teien Flarie 
Um maravilhoso concerto de outono, realizado por membros da 
Orquestra Filarmônica de Nagoya (MeiPhil) 
Data: 29 (domingo) de Setembro das 13h30 às 14h e 15h às 15h30 

Local: Hisaya Odori Teien Flarie (Parque Flarie) – Nagoya-shi Naka-ku 
Osu 4-4-1 
Entrada: franca 

Acesso: 3 minutos da saída 4 da estação [Yabacho] do metrô da linha 
Meijo ou 5 minutos da saída 1 da estação [Kamimaezu] do metrô das 
linhas Meijo ou Tsurumai 

Website: http://www.flarie.jp/ 
 

 24
o
 Kuru Fuku Manekineko Matsuri in Seto (第 24 回来る福招き

猫まつり in 瀬戸) 

Maneki Neko são gatos talismãs que dizem trazer boa sorte, podendo 
ser vistos em lojas e casas em todo o Japão. Este festival na cidade de 

Seto, na província de Aichi, famosa pela produção do “Maneki Neko”, 
estará apresentando uma exposição impressionante destes gatinhos 
por 100 artistas nacionais e internacionais, além de pintura facial, o 

popular almoço da sorte e mais. Serão realizados vários eventos e 
atividades para se divertir por toda cidade, tomada por este popular 
gatinho da sorte.  

Data: 28 (sábado) e 29 (domingo) de Setembro 
Local: arredores da estação [Owari Seto] da linha de trem Meitetsu 
Seto e outros 

Acesso: descer na estação [Owari Seto] da linha de trem Meitetsu 
Seto 
 

 Owari Tsushima Aki Matsuri (尾張津島秋まつり) 

Este evento, com uma história de 300 anos, tem como atração prin- 

cipal, os luxuosos carros alegóricos. Os luxuosos carros estarão 
desfilando pelas ruas da cidade, sob a música típica com flautas e 
tambores, tendo ainda a apresentação dos bonecos articulados e a 

competição dos carros rodopiando. A visão dos carros alegóricos 
decorados com lanternas iluminadas à noite e os carros do “Ishidori 
Matsuri”, tocando tambores e gongos são imperdíveis.  

Data: 5 (sábado) e 6 (domingo) de Outubro 
Local: estação [MeitetsuTsushima], Tsushima Jinja (Santuário de 
Tsushima) e vários pontos da cidade de Tsushima 

Acesso: cerca de 15 minutos a oeste da estação [Tsushima] das 
linhas Meitetsu Bisai e Tsushima. 
Website: http://www.tsushima-kankou.com/ 

 

 Teatro Noh de Nagoya [Apresentação Regular de Outubro](名

古屋能楽堂 10 月定例公演） 

Programação: 

Kyogen “Hagidaimyo” (Escola Izumi) Kentaro Okutsu 
Noh "Jinenkoji" (Escola Kita) Akira Matsui 
Data: 19 (sábado) de Outubro a partir das 14h 

Local: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de Nagoya) - Nagoya-shi 
Naka-ku Sannomaru 1-1-1 
Ingresso: para cada apresentação, assento reservado 4.100 ienes, 

assento livre 3.100 ienes, estudantes (até 25 anos) 2.100 ienes 
(acréscimo de 500 ienes para o ingresso do dia do assento livre). 
Estrangeiros que apresentarem documentos que comprovem a 

nacionalidade, como passaporte, terão desconto de 10% no ingresso 
antecipado e do dia (somente no Teatro Noh de Nagoya). Empréstimo 
gratuito de fone de ouvido com comentário em inglês/japonês. 

Acesso: 10 minutos da saída 1 da estação [Sengencho] do metrô da 
linha Tsurumai ou 12 minutos da saída 7 da estação [Shiyakusho] do 
metrô da linha Meijo 

Informações: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de Nagoya) - Tel: 
052-231-0088 (em japonês) 
 

 Zen-Nihon Gyoza Matsuri 2019 in Moricoro Park (全日本ぎょう

ざ祭り 2019 年秋 in モリコロパーク) 

O Zen-Nihon Gyoza Festival é uma celebração do gyoza, os bolinhos 
de carne moída e legumes, involtos em uma massa fina, fritos ou 

cozidos. Venha experimentar os gyozas de restaurantes populares de 
toda a região de Tokai, bem como áreas famosas por seus gyozas 
como Utsunomiya e Hamamatsu, com variedades originais e 

ingredientes locais de todo o país. 
Data: 14 (sábado) a 16 (segunda, feriado) de Setembro das 10h às 
17h (entrada permitida até as 16h30) 

Local: Ai Chikyuhaku Kinen Koen Moricoro Park - Aichi-ken 
Nagakute-shi Ibaragabasama 
Ingresso: adultos bilhete de 1 dia: 500 ienes; crianças do Shogakko 

(primário) gratuito. (entrada e saída livres, somente no dia. Comida e 
bebida à parte) 
Acesso: próximo da estação [Ai Chikyu-haku Kinen Koen] da linha de 

trem Linimo 
Website: https://gyozamatsuri.jp/ 

 
 Exposição de Belas Artes do Acervo do Museu de Arte Yamazaki Mazak (ヤマザキマザック美術館｢秋の

所蔵品展｣) 
Confira a visão geral de três séculos de arte francesa, incluíndo pinturas do Rococó à Escola de Paris, artigos de 

vidro Art Nouveau e móveis de Émile Gallé, e muito mais. Aprecie cerca de 180 obras desta importante coleção. 
Os visitantes também poderão desfrutar de uma apresentação especial do "Caixas de Música de 100 anos atrás" 
(26 (sábado) e 27 (domingo) de Outubro das 11h30 às 12h30 e das 14h30 às 15h30, nos dois dias).  

Data: até 10 (domingo) de Novembro das 10h às 17h30 (dias úteis). Sábados, domingos e feriados das 10h às 17h 
Fechado: às segundas-feiras, exceto feriado, fechando no dia útil seguinte 
Local: Yamazaki Mazak Bijutsukan - Nagoya-shi Higashi-ku  

Ingresso: adultos 1.000 ienes (800 ienes para grupos de 10 ou mais pessoas), estudantes até o ensino médio 
500 ienes, crianças pré-escolares gratuito.  
Acesso: saída 1 da estação [Shin Sakae-machi] do metrô da linha Higashiyama 

Website: http://www.mazak-art.com/english/index.html  
 

 Representações de insetos e animais em vidro e cerâmica (大一美術館「ガラスと陶器に描かれた昆虫と動物たち」） 

Na Art Nouveau, que significa "nova arte" em francês, os artistas voltaram sua atenção para os insetos e 
outros animais familiares, que raramente haviam sido retratados como motivo principal da arte tradicional. 
"Libélulas" em particular, consideradas como um símbolo da arte japonesa, muitas vezes destaque em obras 

de Art Nouveau. Esta exposição apresenta obras de Émile Gallé e os irmãos Daum, com motivos de insetos e 
animais. Venha apreciar a brisa da natureza. 
Data: até 10 (domingo) de Novembro das 10h às 17h 

Fechado: todas as segundas-feiras, exceto feriado fechando no dia útil seguinte 
Local: Daiichi Bijutsukan (Museu de Arte Daiichi) - Nagoya-shi Nakamura-ku Kamotsuki-cho 1-22 
Ingresso: adultos 800 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 600 ienes, crianças do ensino 

fundamental 400 ienes 
Acesso: da estação [Nakamura Koen] do metrô da linha Higashiyama, pegar o ônibus [Nakamura 13] sentido 
"Inanishi Shako", descer no ponto [Kamotsuke-cho] e caminhar cerca de 1 minuto.  

Website: https://www.daiichi-museum.co.jp/exhibition/1f/685.html 

DICAS CULTURAIS  

Ovid's Metamorphoses, François Auguste 

René Rodin, casting date unknown 

Lacquer-style bowl with dragonfly pattern (蜻蛉

文漆風椀), Émile Gallé, c. 1884 

http://assembridge.nagoya/
http://www.flarie.jp/
http://www.tsushima-kankou.com/
https://gyozamatsuri.jp/
http://www.mazak-art.com/english/index.html
https://www.daiichi-museum.co.jp/exhibition/1f/685.html


 

 Exposição Especial [ Desastres Históricos da Planície de Nobi] (伊勢湾台風 60 年事業「特別展 治水・震災・伊勢湾台風」) 

A preocupação com desastres aumentou após o terremoto e o tsunami no leste do Japão e este ano, 
marca os 60 anos desde o Tufão de Isewan (Tufão Vera) nesta região. Que tipo de desastre afetou a 
planície de Nobi, a área que circunda Nagoya, ao longo  da história? 

Como as pessoas desta região enfrentaram esses desastres? 
Esta exposição explora a resposta da sociedade aos desastres históricos que afetaram a planície Nobi, 
enfocando os dois elementos "desenvolvimento e meio ambiente" e "apoio às pessoas afetadas".  

Data: de 21 (sábado) de Setembro a 4 (segunda, feriado) de Novembro das 9h30 às 17h (entrada 
permitida até as 16h30) 
Fechado: todas as segundas-ferias (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) 

Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Mizuho-ku Mizuhodori 
1-27-1 
Ingresso: adultos 300 ienes (ingresso comum com a exposição permanente 400 ienes), estudantes do 

ensino fundamental, médio, universitários e residentes acima de 65 anos gratuito. (Ingresso à parte da 
exposição permanente para estudantes do ensino médio, universitários e pessoas acima de 65 anos)  
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori  

Website: http://www.museum.city.nagoya.jp/index.php 
 

 
 Teste de Proficiência da Língua Japonesa (日本語能力試験) 

O teste de proficiência em língua japonesa (JLPT) é o teste em japonês de maior escala para avaliar e certificar a proficiênc ia japonesa de falantes 
não nativos do mundo. Se está apenas curioso sobre o seu nível de japonês ou gostaria de receber a certificação de suas habilidades japonesas 

para emprego futuro, o JLPT é o melhor caminho para medir o seu nível. O JLPT é realizado duas vezes ao ano, em julho e dezembro. A inscrição 
para o teste de dezembro se encerra no dia 20 de Setembro. O teste está dividio em 5 níveis, do N5 ao N1 (sendo o N1 o mais avançado). Para 
obter informações detalhadas, confira o site abaixo. 

Data do exame: dia 1º (domingo) de Dezembro 
Período para inscrição: 20 (terça) de Agosto a 20 (quinta) de 
Setembro 

Taxa de inscrição: 5.500 ienes 
Website: http://info.jees-jlpt.jp 

 

 Sobre os Locais de Evacuação de Emergência Designados e Abrigos de Evacuação Designados (指定緊急避難場所・指定避難所の指定について) 

Um fator que contribuiu para o elevado número de fatalidades imediatamente após o terremoto do leste do Japão, 
em março de 2011, foi o fato de que abrigos de evacuação não foram designados de acordo com tipos específicos 

de desastre. Muitos que fugiram para abrigos após o terremoto perderam suas vidas quando os abrigos foram 
posteriormente inundados pelo tsunami. 
Com base nessas lições, a Lei Básica de Contramedidas de Desastres foi revisada e designada pela Cidade de 

Nagoya em março de 2017, com base na estipulação de que "Locais de Evacuação de Emergência Designados" e 
"Abrigos de Evacuação Designados" devem ser especificados separadamente. 
 

 Local de Evacuação de Emergência Designado (shitei kinkyū hinan basho): um local para evacuar 
inicialmente a fim de proteger-se do perigo imediato do desastre (o local varia de acordo com o tipo de desastre). 

 Abrigo de Evacuação Designado (shitei hinanjo): um local onde poderá buscar refúgio por um certo período caso sua residência for afetada 

pelo desastre e não puder retornar. 
 
Quando precisar evacuar rapidamente, como em caso de risco de vida caso permaneça em casa, procure se refugiar nos locais de evacuação de 

emergência designado, adequado ao tipo de desastre que estiver ocorrendo. 
Mais tarde, quando as informações de evacuação ou avisos meteorológicos emitidos tiverem sido cancelados e a ameaça de desastre tiver 
reduzido, mude para um abrigo de evacuação designado. 

Os locais de evacuação de emergência designados e abrigos de evacuação designados podem ser utilizados independentemente do município, do 
bairro ou do distrito escolar em que reside. Evacue até a instalação apropriada mais próxima. 
 

 

 Dúvidas do cotidiano: licença para cuidar de filhos (外国人暮らしの Q&A:育児休業) 

Pergunta: trabalho no meu atual emprego desde 1
o
 de setembro do ano passado, com contrato de dois anos. Estou 

grávida e a previsão de nascimento da criança é no dia 15 de setembro. Depois de tirar a licença maternidade, quero tirar a 
licença para cuidar da criança. Isso é possível? E se eu puder tirar a licença, haverá algum auxílio que eu possa receber? 
 
Resposta: em princípio, as pessoas que são elegíveis à licença para cuidar de filhos ( Ikuji Kyugyo) são trabalhadores 

masculinos ou femininos que criam uma criança com menos de um ano de idade. Os trabalhadores que têm um período 
fixo de emprego (Yuki Keiyaku Rodosha) devem cumprir certos critérios para serem elegíveis à licença para cuidar de 

filhos. Especificamente, (1) o trabalhador deve ter sido empregado continuamente pelo mesmo empregador por mais de 
um ano e (2) não esteja claro que o contrato de trabalho expirará antes da data em que a criança complete 1 ano e 6 
meses de idade. 

 
No seu caso, quando solicitar a licença para cuidar de filho, após tirar a licença de 8 semanas após o parto (Sankyu [Sanzen Sango Kyugyo]), o 

período de emprego imediatamente antes da solicitação será de um ano ou mais, enquadrando-se na condição (1). Com relação à condição (2), se 

estiver claramente estabelecido no contrato de trabalho que o contrato será renovado, não ficará claro que o prazo do contrato de trabalho expirará 
antes da criança completar 1 ano e 6 meses de idade, satisfazendo a condição. Verifique o conteúdo do seu contrato.  
 
Quanto ao benefício que pode receber enquanto está de licença para cuidar de filhos, se está inscrito no Seguro Desemprego (Koyo Hoken), e 

recebeu salário com base de cálculo de 11 dias ou mais trabalhados por mês, por mais de12 meses durante os dois anos anteriores ao início da 
licença, poderá ser elegível ao Benefício da Licença para Cuidar de Filhos.  
 

Após receber a confirmação de elegibilidade, para receber o pagamento do benefício, devem ser atendidas as seguintes condições: (1) enquanto 
estiver de licença para cuidar de filhos, não poderá receber salários mensais equivalentes a 80% ou mais de seus salários mensais antes de iniciar 
a licença e (2) o número de dias trabalhados por período de pagamento (ou seja, por mês) deve ser inferior a 10 dias (ou, se trabalhou 10 ou mais 

dias, o número total de horas trabalhadas deve ser inferior a 80 horas). 
 
Para obter mais informações sobre a elegibilidade da licença para cuidar de filhos, consulte o Departamento de Igualdades da Secretaria do 

Trabalho mais próximo. Para obter informações sobre o benefício da licença para cuidar de filhos, consulte a Hello Work da jurisdição do escritório 
da empresa em que trabalha.. 

DICAS D O COTID IANO  

Daido Industrial High School 

 (Photo: Yamada Shigeru) 1959 

http://www.museum.city.nagoya.jp/index.php
http://info.jees-jlpt.jp/

