
 
 

 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: 2 (sábado) de Novembro das 10h30 às 
11h – Leitura de livros em inglês 

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

Data: 24 (domingo) de Novembro das 14h às 
14h30 – Leitura de livros em inglês e outro 
idioma 

Local: Biblioteca do Centro Internacional de 
Nagoya, no 3º andar 
 

 Conhecer o mundo durante o almoço (ラ

ンチタイムに世界を学ぼう！) 

Aproveite o horário do almoço num dia da 
semana na Biblioteca do NIC para aprender de 

forma divertida sobre idiomas e culturas de 
vários países. Os funcionários estrangeiros do 
NIC servirão de guia aos participantes. 

Poderão entrar e sair quando quiserem, além 
de poder trazer o seu almoço. 
Data: 27 (quarta) de Novembro das 12h15 às 

13h15  
Local: Espaço de Intercâmbio da Biblioteca do 
Centro Internacional de Nagoya 

Entrada: franca 
Informações: Balcão de Informações do NIC 
– Tel: 052-581-0100  

 
 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, frequên- 

cia 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. 

Datas da reunião explicativa: ① 1º (sexta) 

de Novembro ② 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 

 

 Caminhada de Intercâmbio do NIC (NIC国際

交流ウォーキング) 

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 Porto de Nagoya e de Tsukiji, incluindo o 

Centro de Prevenção de Desastres de Minato, a 
ponte Heiwa, o Garden Futo, o Nagoya Port 
Building e o Porto de Nagoya. 

Data: 23 (sábado, feriado) de Novembro das 10h às 
13h 
Local: encontro em frente à saída 1 da estação 

[Minato Kuyakusho] do metrô da linha Meiko às 
9h45. 
Taxa de participação: gratuita 

Reserva: 30 vagas (20 estrangeiros e 10 
japoneses) por ordem de reserva. Os interessados 
deverão enviar e-mail para o Balcão de Informações 

do NIC a partir de 26 (sábado) de Outubro, 
informando nome completo, nacionalidade, idioma, 
número de telefone de contato e se necessita ou 

não de intérprete.  
Atenção: a reserva será aceita somente por e-mail. 
E-mail: nicwalking@nic-nagoya.or.jp 

Informações: Balcão de Informações do NIC - Tel: 
052-581-0100   

 Evento co-patrocinado pelo NIC (NIC共催事

業) 

34º Exibição de Artistas Estrangeiros 

(第 34回外国人芸術作品展) 

 
Exposição de obras de arte (pinturas, 
fotografias, artesanato, etc.) de estrangeiros 

residentes na área de Chubu. Esta é uma 
oportunidade de intercâmbio para estrangeiros 
e japoneses, através da arte. 

Data: 29 (terça) de Outubro a 3 (domingo) de 
Novembro das 10h às 19h (último dia, 
3/Novembro, até as 17h) 

Cerimônia de abertura: 29 (terça) de Outubro 
a partir das 10h 
Local: Sala de Exibições do 4º andar do 

Centro Internacional de Nagoya 
Entrada: franca 
* Não necessita efetuar reserva 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Triofone - Serviço de intérprete por telefone do NIC 

 
Se você precisa efetuar uma consulta num órgão público como a subprefeitura, o centro de saúde ou escritório da receita, mas não sabe 
falar japonês, ligue para o nosso serviço Triofone, conversa em três simultaneamente por telefone, você, o órgão público e o intérprete do 

NIC. 
 
O serviço de Triofone está disponível nos idiomas e horários abaixo:  

Inglês: terça a domingo das 9h às 19h 
Português e espanhol: terça a domingo das 10h às 12h e 13h às 17h 
Chinês: terça a sexta das 13h às 17h, sábados e domingos das 10h às 12h e 13h às 17h 

Coreano e filipino: terça, sábado e domingo das 13h às 17h 
Vetnamita: quarta e domingo das 13h às 17h 
Nepalês: quarta das 13h às 17h 

mailto:vol@nic-nagoya.or.jp


 Festival de Paris à Éndoji Shotengai (円頓寺秋のパリ祭) 

A galeria comercial 
de Endoji traz de 
volta os ares de Paris, 

com barracas e 
artistas da cidade e 
de outras províncias. 

Este evento tem 
como objetivo 
transformar a galeria 

comercial de Endoji 
num ponto para 
compras, encontros e 

conversas, num 
clima agradável das galerias de Paris. 
Data: 9 (sábado) e 10 (domingo) de NOvembro das 11h às 18h 

Local: Endoji Shotengai (Galeria Comercial de Endoji - Galeria Leste) - 
Nagoya-shi Nishi-ku Nagono 1 
Acesso: 5 minutos da estação [Kokusai Center] do metrô da linha 

Sakuradori 
Website: http://endoji-paris.net/(em japonês) 
 

 21º Nagoya Motor Show (第 21回名古屋モーターショー) 

O Nagoya Motor Show, o maior evento automobilístico da região de 
Chubu, acontece a cada dois anos desde sua primeira realização em 

1979. A feira deste ano apresenta o Aichi ITS World (uma visão do 
futuro relacionamento entre carros, pessoas e sociedade que visa 
promover os esforços cooperativos do governo local e fabricantes de 
automóveis), desde os veículos mais recentes do mercado, sistemas 

de apoio à condução segura, uma variedade de atividades interativas, 
incluindo a chance de testar um veículo autônomo e muito mais. 
Data: 21 (quinta) a 24 (domingo) de Novembro das 9h às 18h (24 

(domingo) até as 17h) 
Local: Portmesse Nagoya – Nagoya-shi Minato-ku Kinjo-futo  
Ingresso: adultos 1.700 ienes (antecipado 1.400 ienes), estudantes 

até o ensino médio e/ou pessoas até 18 anos, gratuito.(necessário 
apresentação de identificação). Pessoas portadoras da caderneta de 
deficiente e um acompanhante, gratuito (necessário apresentação da 

caderneta) 
Acesso: 5 minutos da estação [Kinjo-futo] da linha de trem Aonami 
Website: https://www.nagoya-motorshow.com/ (em japonês) 

 

 Eventos no Castelo de Nagoya (名古屋城) 

 Festival de Outono no Castelo de Nagoya(名古屋城秋まつり) 

Aprecie a atmosfera do outono no Castelo de Nagoya com uma 
variedade de eventos, incluindo o shachihoko Shokudo (barracas de 
comida) e apresentações ao vivo do Circo Ennichi. 

Data: até 17 (domingo) de Novembro 
 
 Exposição de crisântemo e bonecas de crisântemo no 

Castelo de Nagoya(名古屋城菊花大会・名古屋城菊人形) 

Venha conferir a maior exposição de crisântemos desta região, na área 
do Nishi-no-maru e as bonecas de crisântemo (manequins decorados 
com vestidos de crisântemos) que estarão expostas no portão principal 

e no portão leste. 
Data: 27 (domingo) de Outubro a 23 (sábado) de Novembro 
Local: Castelo de Nagoya 

Ingresso: adultos 500 ienes, idosos residentes em Nagoya 
(necessário identificação) 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] do metrô 
da linha Tsurumai 

 

 Feira de Artesanato na Galeria Comercial de Endoji（クラマル in

円頓寺本町） 

Realizado simultaneamente com o Festival de Paris, esta feira 
apresenta itens artesanais, moda, acessórios, arte, oficinas 
experimentais, performances ao vivo e muito mais, em uma fusão de 

lojas transbordando a individualidade dos artesãos e uma das mais 
antigas áreas comerciais de Nagoya, a galeria comercial de Endoji 
Honmachi. 

Data: 9 (sábado) e 10 (domingo) de Novembro das 11h às 18h 
Local: Endoji Honmachi Shotengai (Galeria Comercial de Endoji) 
Acesso: 5 minutos da estação [Kokusai Center] do metrô da linha 

Sakuradori 
Website: https://endojihonmachi.com/ (em japonês) 
 
 

 

 Mammoth Flea Market vol.61 (マンモスフリーマーケット vol.61) 

Neste mercado das pulgas de grande porte, com quase 1.500 
estandes, serão comercializados artigos novos e usados, por preços 
acessíveis. Este mercado realmente gigantesco estará ainda maior 

com shows de ídolos, estandes de comida e bebida, food trucks de 
todo o Japão e muitas atrações. Poderá passar definitivamente o dia 
todo se divertindo. 

Data: 16 (sábado) e 17 (domingo) de Novembro das 10h às 17h 
Local: Port Messe Nagoya Pavilhão de Exposições I – Nagoya-shi 
Minto-ku Kinjo Futo 2-2 

Ingressos: adultos 800 ienes (600 ienes), “Early Ticket” (entrada 
antecipada) 1.300 ienes (1.100 ienes), estudantes do “Chugakko” e 
“Koko” 500 ienes (300 ienes), crianças até o “Shogakko” gratuito. Os 

valores entre parênteses são para os ingressos antecipados à venda 
nas agências Ticket Pia e loja de conveniência Lawson e e+ (e-plus) 
ticket.  

Acesso: 5 minutos da estação [Kinjo Futo] da linha de trem Aonami 
Website: https://tv-aichi.co.jp/manmos/ (em japonês) 
 

 Samurai & Ninja Festival 2019（サムライ・ニンジャフェスティバ

ル 2019） 

Um grande evento cultural repleto de 
entretenimento com temas de 

samurai e ninja, em Aichi, a terra 
natal dos grandes senhores feudais. 
Confeccione a sua espada de 

esponja e junte-se à enorme batalha 
de “Chanbara”. Não deixe de ver a 
demonstração de armas de fogo. As 

crianças poderão experimentar o 
mundo dos ninjas, vestidos a caráter 
e lançando o “shuriken”. Poderão se 

divertir ainda em atrações como 
performances de palco, 
demonstração de caça com falcões, 

uma atividade muito apreciada por 
Oda Nobunaga e Tokugawa Ieyasu, 
experimentar a armadura, comprar 

produtos de samurai, experimentar a comida típica e muito mais. 
Participe e desperte o seu espírito samurai e ninja!  
Data: 10 (domingo) de Novembro das 10h às 16h 
Local: Odaka Ryokuchi Koen Wakakusayama (Parque Odaka 

Ryokuchi) – Nagoya-shi Midori-ku Aza Takayama 1-1 
Acesso: cerca de 20 minutos a pé da estação [Sakyoyama] da linha 

de trem Meitetsu Nagoya Honsen ou 30 minutos a pé da estação 
[Minami Odaka] da linha de trem JR Tokaido Honsen 
Website: http://www.samurai-ninja-fes.com (em japonês, inglês e 

chinês) 
 

 Festival Cultural Yattokame (やっとかめ文化祭) 

Um festival 
municipal, viajando 
pela cultura, ao 

longo do tempo. 
Será realizado o 
festival cultural e 

histórico de 
Nagoya, com 
apresentações 

culturais 
tradicionais, palestras e workshops sobre a história e culturas 
tradicionais da cidade e passeios conhecendo os pontos turísticos e 

atrativos da cidade de Nagoya. 
Período: de 26 (sábado) de Outubro a 17 (domingo) de Novembro 
Local: em vários pontos da cidade 

Performances de rua: Kyogen, Kabuki, Kodan (histórias cômicas) e 
muito mais 
 Performances de Artes Tradicionais: teatro Noh, 

Tsugaru-jamisen (shamisen), sankyoku (performance com três 

tradicionais instrumentos incluindo Koto) e mais. 
 Palestras e workshops: sinta e experiencie a história e a cultura 

tradicionais através de palestras e workshops em locais históricos e 

importantes bens culturais (20 sessões) 
 Passeio histórico pela cidade de Nagoya: são 40 rotas 

descobrindo os pontos turísticos, com acompanhamento de guia 

local.  
Poderão confirmar a programação detalhada, os locais e horários das 
apresentações no site oficial.  

Website: https://yattokame.jp/ 
 

DIC AS DE EVENTOS  

DICAS DE EVENTOS  

Image courtesy of Yattokame Festival 
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 Creators Market in Centrair (クリエーターズマーケット in セント

レア) 

Designers amadores e profissionais estarão exibindo e vendendo suas 

criações em cerca de 1.800 estandes. Uma grande variedade de 
artesanatos originais, artes gráficas, design de interiores, moda e 
muito mais. 

Data: 30 (sábado) de Novembro e 1º (domingo) de Dezembro das 11h 
às 18h 
Local: Aichi-ken Kokusai Tenjijo (Aichi Sky Expo) (Aichi International 

Convention & Exhibition Center) – Aichi-ken Tokoname-shi Centrair 
5-10-1 
Ingresso: adultos 900 ienes (antecipado 750 ienes), ingresso para 2 

dias 1.300 ienes; à venda no Peatix, loja de conveniência Circle K & 
Sunkus, Seven Eleven, Lawson, Mini-Stop e agências Ticket Pia. Até 2 
crianças do “Shogakko” acompanhadas de um adulto pagante, 

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

Website: https://creatorsmarket.com/ (em japonês) 
 
 

 Yakimono World (やきものワールド) 

O 13
o
 Yakimono World 

será realizado este ano 

no Dolphins Arena.  
De mercadorias de 
designers a louças para 

uso do dia-a-dia, os 
visitantes poderão ver, 
tocar produtos 

diretamente dos 
fabricantes. Entre as 
atrações, decoração de 

mesas para ajudar a criar 
um esplêndido espaço para refeições e uma variedade de workshops. 
Data: 28 (quinta) de Novembro a 4 (quarta) de Dezembro das 9h às 

17h 
Local: Dolphins Arena (Ginásio de Esportes da Província de Aichi) – 
Nagoya-shi Naka-ku Nihomaru 1-1 

Ingresso: a partir do “Chugakko” 1.000 ienes, pessoas acima de 65 
anos e pessoas portadoras da caderneta de deficiente e um 
acompanhante 800 ienes, crianças até o “Shogakko” gratuito 

Acesso: 5 minutos da saída 7 da estação [Shiyakusho] do metrô da 
linha Meijo 
Website: https://yakimonoworld.jp/ 

 
 

 Parque Hisayaodori (久屋大通庭園フラリエ) 

 Outono dourado (黄金の秋) 

Aprecie a atmosfera do outono europeu, com a coloração dourada das 
coníferas e a queda das folhas dos ciprestes do Parque Flarie. 
Data: 16 (sábado) de Novembro a 25 (quarta) de Dezembro das 9h às 

17h30 
 
 Decoração Natalina: Árvore de Natal com Poinsétias 

Brancas (クリスマスデコレーション「ホワイトポインセチアツ

リー」)  

Entre no clima natalino com 
a árvore de Natal de 3 

metros de altura, feita a 
partir de plantas vivas de 
poinsétias, na estufa do 

Crystal Garden do Parque 
Flarie (entrada franca) 
Período: 16 (sábado) de 

Novembro a 25 (quarta) de 
Dezembro das 9h às 17h30 
 

 Concertos Natalinos (クリスマスコンサート) 

 Concerto de sinos de mão - aprecie as melodias de vários 

gêneros executados 
nos tons delicados 
das "vozes dos anjos", 

dos artistas de sinos 
de mão AnBells. 
Data: 1

o 
(domingo) de 

Dezembro das 14h às 
14h30 

 Concerto de flauta 

transversal - um 
concerto de Natal 
com as flautistas 

Daikai Teruko, Daikai Saori e o conjunto de flautas Maho no Fue 
Data: 8 (domingo) de Dezembro das 14h às 14h30 
Local: Hisayaodori Teien Flarie (Parque Hisayaodori) - 

Nagoya-shi Naka-ku  
Acesso: cerca de 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 
Entrada: franca 
Website: http://www.flarie.jp/ (em japonês) 
 

 Observação das estrelas no Museu de Ciências de Nagoya [A 

lua e as Plêiades]  名古屋市科学館 市民観望会「月とすばるをみ

る会」 

Após uma breve explicação no planetário, os visitantes se deslocarão 
para o telescópio principal no andar superior, juntamente com outros 
telescópios, para observar os objetos celestes recomendados para a 

noite (comentários em japonês. Em caso de chuva, o evento será 
limitado à palestra e apresentação no planetário). 
Data: 7 (sábado) de Dezembro das 18h15 às 20h30 
Local: Nagoya-shi Kagakukan Planetarium Brother Earth (Museu de 

Ciências de Nagoya) – Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
Número de vagas: 250 pessoas 

Taxa de participação: adultos 700 ienes, crianças até o ensino 
fundamental 300 ienes. Para participar, envie um cartão postal 
pré-pago com resposta, com o nome do evento [December 7 – Stars] 

para 460-0008 Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-7-1 Nagoya City Science 
Museum, até o dia 16 (sábado) de Novembro, informando nome do 
representante, endereço, número e nome dos participantes (número 

de adultos e crianças), número de telefone e preencher o nome e 
endereço do destinatário no cartão resposta para retorno. (não será 
aceita inscrição por outros meios). 

Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das 
linhas Tsurumai e Higashiyama 
Website: http://www.ncsm.city.nagoya.jp/ 
 

 Teatro Noh de Nagoya [Apresentação Especial de Ano Novo] 

(名古屋能楽堂  正月特別公演） 

Programação: 
Noh “Okina”  
Kyogen “Fukunokami” 
Noh "Takasago"  

Data: 3 (sexta) de Janeiro a partir das 13h. Não será permitida a 
entrada ou saída durante 30 minutos após início da apresentação 
“Okina” 
Local: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de Nagoya) - Nagoya-shi 

Naka-ku Sannomaru 1-1-1 
Ingresso: assento reservado 5.200 ienes, assento livre 4.100 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) 
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 Exposição Especial do Museu de Ciências da Cidade de Nagoya: teamLab★ Parque de Diversões do Futuro e Vidas Simbióticas de 

Animais e Flores (名古屋市科学館特別展「チームラボ学ぶ未来の遊園地と、花と共に生きる動物たち」)  

Esta exposição especial é apresentada pelo teamLab★, produtor do conteúdo digital que utiliza a mais recente 

tecnologia, e inclui seis trabalhos de projeto educacional colaborativo do teamLab★ Future Park (incluindo o aquário 

de desenhos) além da vida simbiótica de animais e flores. 
Data: de 30 (sábado) de Novembro a 16 (domingo) de Fevereiro de 2020 das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 
16h30) 

Fechado: às segundas-feiras (exceto 13/Janeiro, feriado), 14/Janeiro (terça), 3ª sexta-feira do mês e de 29/Dezembro 
a 3/Janeiro  
Local: Nagoya-shi Kagakukan (Museu de Ciências da Cidade de Nagoya) – Nagoya-shi Naka-ku Sakae 

Ingresso: adultos 1.500 ienes (1.400 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 800 ienes (700 ienes), 
crianças até o ensino fundamental 500 ienes (400 ienes). Os valores entre parênteses são para os ingressos 
antecipados à venda nas agências Ticket Pia e lojas de conveniência Seven Eleven. O ingresso não permite o acesso 

ao planetário. 
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Tsurumai e Higashiyama 
Website: http://www.ncsm.city.nagoya.jp/ 

Website da exposição: https://futurepark.teamlab.art/places/ncsm 
 
 

 Museu de Arte da Cidade de Takahama: Yamamoto Yoshihiko [Paisagens detalhadas do pintor de 

arco-íris] (高浜市やきものの里かわら美術館「山本良比古－緻密な風景を描いた“虹の絵師”」) 

Yamamoto Yoshihiko era conhecido como o "Pintor do Arco-Íris" devido às pinturas a óleo coloridas que produziu 

na década de 1960. Nascido em Nagoya em 1948, ingressou em uma escola secundária com uma classe de 
necessidades especiais devido a problemas de audição e linguagem e deficiência intelectual, onde ele conheceu 
seu mentor, Kawasaki Takashi, seu professor supervisor, de quem recebeu assistência com seu trabalho criativo. 

As características das pinturas de Yamamoto são os detalhes e a cor vívida das paisagens renderizadas por 
pontos. Na mídia da época, Yamamoto era aclamado como o "Pintor de Arco-Íris" e "o segundo Yamashita Kiyoshi" 
por sua capacidade de criar pinturas excelentes, apesar de suas deficiências. No entanto, como foi o caso de 

Yamashita Kiyoshi, outro artista com uma deficiência cujo trabalho era muito admirado pelo público, Yamamoto não 
recebeu o devido reconhecimento como artista no mundo da arte. 
Esta exposição apresenta obras de Yamamoto, desde o início do ginásio a início do ensino médio, incluindo pinturas a óleo representativas, 

juntamente com esboços, gravuras e decoração em cerâmica, até seu último trabalho produzido com a retomada do pincel. 
A exposição relembra, ainda, os trabalho de Yamamoto Yoshihiko com materiais deixados por Kawasaki Takashi e cobertura da mídia 
contemporânea,. 

Data: até 26 (quinta) de Dezembro das 10h às 17h; venda de ingressos até as 16h30.  
Fechado: às segundas e terças (exceto feriados, fechando no dia útil seguinte) 
Local: Takahama-shi Yakimono no Sato Kawara Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Takahama) – Aichi-ken Takahama-shi Aoki-cho 9-6-18 

Ingresso: a partir do ensino médio 400 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito. Descontos disponíveis para pessoas acima de 75 anos e 

pessoas portadoras da caderneta de deficiente 
Acesso: cerca de 10 minutos da estação [Takahama Minato] da linha de trem Meitetsu Mikawa 

Website: http://www.takahama-kawara-museum.com/ 
 
 

 
 Atendimento aos domingos nas subprefeituras e sucursais da cidade de Nagoya (区役所・支所の日曜窓口)） 

 

Com a finalidade de proporcionar maior acessibilidade aos serviços municipais, a prefeitura de Nagoya oferece serviço de atendimento aos 
domingos nas subprefeituras e sucursais. 

As próximas datas são: 

10 de Novembro das 8h45 às 12h 
1 de Dezembro das 8h45 às 12h 
 

Atenção: as datas estão sujeitas a alterações ou cancelamentos. 
* Esteja ciente de que alguns procedimentos podem não estar disponíveis, sendo necessário comparecer em uma data posterior.  
 

 
 Restrições de tráfego devido à Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do G20 em Aichi-Nagoya 

(G20愛知・名古屋外務大臣会合に伴う交通規制が実施されます) 

Devido à realização da Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do G20 em Aichi-Nagoya nos dias 
22 (sexta) e 23 (sábado, feriado) de Novembro, restrições de tráfego em larga escala estão planejadas para 
o centro de Nagoya e nas vias expressas para reduzir o tráfego na cidade em 45%. As restrições estão 

planejadas para as áreas indicadas no mapa. Evite o uso de carro próprio, utilizando os transportes 
públicos durante este período. 
Aos motoristas de veículos comerciais, são solicitados a reagendar suas horas de operação.  

Sua cooperação na hospitalidade calorosa para receber os convidados internacionais e japoneses, 
garantindo o sucesso desta reunião, será essencial.  
Para atualizações sobre restrições de tráfego, consulte a seção de segurança da Reunião dos Ministros das 

Relações Exteriores do G20 em Aichi-Nagoya, no site da polícia da província de Aichi (em japonês) 
Website: https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/samitai/g20/aboutg20summit.html 
 

 Acabar com o despejo ilegal de lixo! Novembro é o mês de ênfase de prevenção de despejo ilegal.  

(不法投棄やポイ捨てをなくそう！～11月は不法投棄防止強調月間です～) 

O despejo ilegal de lixo é crime. 
O despejo ilegal de lixo será punido com pena de prisão de até 5 anos ou uma multa de até 10 milhões de ienes 

ou ambos. 
A reciclagem de aparelhos domésticos como TVs e máquinas de lavar, é obrigatória e não podem ser 
descartados como lixo de grande porte. Se não tiver certeza de como descartar um aparelho adequadamente, 

DIC AS CULTUR AIS  

Duomo Cathedral, Milano, 1982 

DIC AS DO COTID I AN O  

http://www.ncsm.city.nagoya.jp/
https://futurepark.teamlab.art/places/ncsm
http://www.takahama-kawara-museum.com/
https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/samitai/g20/aboutg20summit.html


consulto o Guia de Redução de Lixo e Reciclagem da Cidade de Nagoya, no site da prefeitura (abaixo), ou consulte o escritório da Secretaria do 
Meio Ambiente do bairro onde mora.  

Consulte também o aplicativo para smartphone "ThreeR" para verificar como separar o lixo e materiais recicláveis na cidade de Nagoya. 
 
Um evento de campanha contra o despejo ilegal será realizado no dia 30 de novembro, na estação de Nagoya. Mascotes dos municípios vizinhos 

de Nagoya também estarão reunidos.  
 
Guia de Redução e Reciclagem de Lixo da Cidade de Nagoya no site da prefeitura de Nagoya: http://tiny.cc/nagoyagomi 

Informações: Divisão de Operações da Secretaria do Meio Ambiente da Cidade de Nagoya - Tel: 052-972-2385 (em japonês) 
 
 

 Novembro é o mês de "Conscientização sobre separação de lixo reciclável" (11 月は分別マナーアップ推進月間です) 

Você está separando corretamente os lixos recicláveis? Confira aqui uma atualização rápida para a separação correta. 
 

Os ítens com a marca de plástico ou de papel são recicláveis! 
Procure a marca de plástico e/ou de papel reciclável e descarte os recursos corretamente. 
 

Recipientes e embalagens de plástico, incluindo bandejas, garrafas, sacos, embalagens de alimentos, etc.  
 

 

 
 
 

 

 
Recipientes e embalagens de papel, incluindo caixas vazias, sacos de papel, papel de embrulho, etc.  

 

 
 
Descarte como embalagens de pepel 

 
 

 

Baterias recarregáveis compactas não podem ser coletadas.  
eposite baterias para smartphones, câmeras, etc. com essas marcas, nos pontos de recolhimento como os escritórios da Secretaria do Meio 
Ambiente, lojas de eletrônicos, etc. 

Consulte o site da JBRC (https://www.jbrc.com/) para confirmar os estabelecimentos participantes (em japonês) 
 
Não sabe como ou quando descartar um item? 

Utilize o aplicativo de separação de resíduos e materiais recicláveis "3R" (Three R) 
Funções: 
 Busca de método de separação 

 Notificações do dia da coleta por alarme 
 Disponíveis nos idiomas japonês, inglês, chinês, coreano, português, espanhol, filipino e vietnamita 
 Aplicativo gratuito 

Mais informações: http://tiny.cc/nagoya3R 
 
 

Descarte como embalagens de plástico 

Descarte como embalagens de papel 

http://www.city.nagoya.jp/pt/cmsfiles/contents/0000022/22542/Portuguese.pdf
https://www.jbrc.com/
http://tiny.cc/nagoya3R

