
 
 Aviso Importante! (臨時休館のお知らせ) 

O Centro Internacional de Nagoya estará 
fechado de 29 (domingo) de Dezembro a 3 
(sexta) de Janeiro, voltando a funcionar a partir 
do dia 4 (sábado) de Janeiro. Desejamos a 
todos boas festas e uma ótima passagem de 
ano!  
 

 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. Neste mês não 
percam o especial de inverno, com leitura de 
livros, canções e mais. A participação é gratuita 
e não necessita reserva. Participe! 
Data: 8 (domingo) de Dezembro (14h às 
14h30) – leitura de livros em inglês 
22 (domingo) de Dezembro (14h às 14h30) – 
leitura de livros em inglês e outro idioma 
12 (domingo) de Janeiro (14h às 14h30) – 
leitura de livros em inglês 
26 (domingo) de Janeiro (14h às 14h30) – 
leitura de livros em inglês e outro idioma 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de 
Nagoya, no 3º andar 
Entrada: franca 
 

 Sessão de Animação Internacional na 

Biblioteca do NIC (NIC ライブラリー海外

のアニメ上映会 2019) 

Tragam seus filhos para participarem da leitura 
de livros infantis em língua estrangeira e, após 
o término, assista à exibição de animação 
internacional. Não é necessário efetuar 
reserva. 
Data: 26 (domingo) de Janeiro das 14h45 às 
15h45 (leitura de livros das 14h às 14h30) 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de 
Nagoya, espaço de intercâmbio, no 3º andar 
Entrada: franca 
Número de vagas: cerca de 20 pessoas 
Público alvo: crianças acompanhadas de seus 
pais ou responsáveis.  
 

 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. 
Data da reunião explicativa: 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 
 

 Peer Support Salon (ピアサポートサロン） 

Este será um encontro onde poderá 
compartilhar suas dúvidas e preocupações com 
outros pais sobre a criação de filhos, num 
ambiente descontraído, com chás e docinhos. 
Intérpretes nos idiomas inglês, português, 
espanhol e chinês estarão à disposição. 
Participe! 

Datas: ① 22 (domingo) de Dezembro das 

14h30 às 15h30; ② 26 (domingo) de Janeiro 

das 10h às 11h30 e ③  23 (domingo) de 

Fevereiro de 2020 das 10h às 11h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya 3o 
andar Resource Room 
Público alvo: pessoas com interesse na 
criação de filhos (japoneses e estrangeiros) 
Taxa de participação: gratuita  
Número de participantes: 15 pessoas 
Informações e reserva: a partir de 1º de 
Dezembro, no Balcão de Informações - Tel: 
052-581-0100  
 

 Curso de Japonês do NIC para Adultos 

(NIC 日本語の会) 

Data de inscrição:  12 (domingo) de Janeiro 
de 2020, 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. Será dada preferência para as pessoas 
residentes na cidade de Nagoya. 
Período: 19 (domingo) de Janeiro a 29 
(domingo) de Março de 2020, no total de 10 
aulas, todos os domingos (duração de cada 
aula 90 minuitos). Não haverá aula no dia 9 
(domingo) de Fevereiro. 
Número de vagas: 15 a 20 pessoas cada 
curso. Caso o número de inscritos ultrapasse o 
número de vagas, será realizado sorteio. 
Taxa do curso: 2.500 ienes, apostilas serão 
cobradas a parte. Deverá efetuar o pagamento 
no dia da inscrição. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação Tel: 052-581-5689 E-mail: 
vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Curso de Japonês do NIC para Crianças 

(NIC 子ども日本語教室) 

Data da inscrição: 12 (domingo) de Janeiro de 
2020, das 9h45 às 10h15, no Salão de 
Exibições 3, do 4º andar 
Período: 19 (domingo) de Janeiro a 29 
(domingo) de Março de 2020, no total de 10 
aulas, todos os domingos. Não haverá aula no 
dia 9 (domingo) de Fevereiro. 
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), 
deverá participar do Curso de Japonês do NIC 
para Alunos do Ensino Médio 
Número de vagas: 60 vagas. Caso o número 
de inscritos ultrapasse o número de vagas, 
será definido através de seleção. 
Taxa do curso: 1.000 ienes para as 10 aulas. 
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) 

Este curso é voltado para jovens não-nativos 
do idioma japonês (nascidos antes de 1º  de 
abril de 2004, atualmente cursando ou 
aspirando entrar no ensino médio e 
necessitando assistência com o aprendizado 
da língua japonesa). Será dada preferência aos 
que residam ou frequentem a escola na cidade 
de Nagoya. A aula tem como objetivo ajudar os 
alunos a adquirir as bases do idioma japonês 
necessárias para seus estudos, para que 
possam concluir seus estudos do ensino médio 
e seguir carreira. Limitado a 20 vagas, 
determinado com base nas necessidades de 
cada aluno. 
Data da inscrição: 12 (domingo) de Janeiro 
das 14h às 14h30, na Sala de Exibições 3 no 4º 
andar. Após inscrição, será realizada 
entrevista.  
Período: de 19 (domingo) de Janeiro a 29 
(domingo) de Março, das 14h às 16h, todos os 
domingos (Não haverá aula no dia 9 (domingo) 
de Fevereiro) 
Público alvo: pessoas nascidas antes de 1º de 
Abril de 2004 e que não tenham o japonês 
como língua materna 
Taxa: 2.000 ienes (para as 10 aulas) 
Número de vagas: 20 pessoas. Caso haja 
vagas, poderá efetuar a inscrição em data 
posterior. Consulte. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação Tel: 052-581-5689 E-mail: 
vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Consulta sobre Saúde para Estrangeiros 
[Corpo] e [Mente] 

(外国人の｢心｣と「からだ」健康相談会） 

Será realizada consulta gratuita para os 
estrangeiros residentes sobre saúde, em 
colaboração com as instituições 
especializadas, com o objetivo de levar o 
conhecimento sobre prevenção, constatação 
precoce de doenças, sistema de saúde e 
outros, para que possam ter uma vida saudável 
e tranquila, superando as barreiras do idioma e 
dos costumes locais.Poderão receber 
orientação médica, dentária, efetuar exame de 
tuberculose, informações sobre o Sistema de 



 
Seguro Assistência, consulta sobre saúde para 
gestante, parto, cuidado de crianças, além de 
informações sobre exame de câncer (por 500 
ienes para residentes na cidade de Nagoya), 
com a ajuda de intérpretes em inglês, português, 
espanhol, chinês, filipino e vietnamita. Terá 
ainda assistência para crianças enquanto os 
pais efetuam a sua consulta. Não é necessário 
efetuar reserva. Participe! 
Data: 26 (domingo) de Janeiro das 13h30 às 
16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar 
Sala de Reuniões 1 
Taxa de participação: gratuita 
Informações: Balcão de Informações – Tel: 
052-581-0100 E-mail: info@nic-nagoya.or.jp 
 

 Treinamento de voluntários para atuarem 
em apoio aos estrangeiros em momentos 

de catástrofes (災害時外国人支援ボランテ

ィア研修) 

O Centro Internacional de Nagoya estará 
organizando treinamento através de workshops 
e simulações, visando ajudar os participantes a 
adquirir conhecimentos de como prestar  

assistência aos estrangeiros quando da 
ocorrência de uma catástrofe. Este treinamento 
está aberto aos voluntários de idiomas em 
casos de catástrofes,.registrados no NIC e 
pessoas interessadas no suporte aos 
estrangeiros O treinamento será realizado em 
japonês. Necessário efetuar reserva.  
Data: 18 (sábado) de Janeiro das 10h às 
16h30  
Local: Nagoya-shi Naka Kuyakusho 
(subprefeitura de Naka da Cidade de Nagoya)   
Taxa de participação: gratuita 
Inscrições: a partir de 3 (terça) de Dezembro 
às 10h (por ordem de reserva), por telefone, 
e-mail, pessoalmente ou pelo site. 
Informações e inscrições: Divisão de 
Intercâmbio e Cooperação Tel: 052-581-5689 
E-mail: seminar-vol @nic-nagoya.or.jp 
 

 Curso de japonês [Maruhachi] (日本語教

室「まるはち」) 

Será realizado curso de japonês com termos e 
expressões utilizadas no cotidiano, dividido em 
três cursos, [iniciante], [básico] e 
[conversação]. Este curso será realizado pela 
escola de formação profissional Ohara. 

Período do curso: de 8 de Janeiro a 14 de 
Março, todas as quartas ou sábados (total de 10 
aulas) 
Local: Ohara Travel, Hotel & Bridal Senmon 
Gakko (Escola de Formação Profissional Ohara) 
Prédio 3 – Nagoya-shi Nakamura-ku Meieki 
3-18-10 
Público alvo: pessoas acima de 16 anos e que 
não sejam nativos do idioma japonês 
Número de vagas: 20 pessoas para cada curso, 
por ordem de chegada 
Taxa: 2.500 ienes (total de 10 aulas, incluso 
material didático)  
Inscrição: nos dias 14, 17, 20 e 21 de dezembro, 
8 e 11 de janeiro no Ohara Travel, Hotel & Bridal 
Senmon Gakko 3 go-kan 
Acesso: próximo da saída 
U10 da estação [Kokusai 
Center] do metrô da linha 
Sakuradori 
Website: 
https://www.ohara.ac.jp/ 

 

 

 
 

 Hisayaodori Teien Flarie (久屋大通庭園フラ

リエ) 

O popular spot para 
fotos, o coração 
iluminado, está de 
volta, juntamente 
com as iluminações 
de papai noel e 
anjos. 
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: até 25 (quarta) de Dezembro 

 Concertos Natalinos (クリスマスコンサート) 

Desfrute de concertos gratuitos como à capela, 
gospel, jazz e instrumental, incluindo claviola e 
ukulele. 
Data: 14 (sábado), 15 (domingo), 21 (sábado) e 
22 (domingo) de Dezembro das 14h às 14h40 e 
28 (sábado) de Dezembro das 10h30 às 16h30 

 Exposição de orquídeas de ano novo (新春

洋蘭展） 

O inverno é a 
melhor época 
para apreciação 
das orquídeas. 
Uma exposição 
com cerca de 
500 plantas 
produzidas por 
amantes de  

orquídeas, com workshops sobre como cultivar e 
venda de mudas. 
Data: 4 (sábado) a 8 (quarta) de Janeiro das 9h 
às 17h (último dia até as 15h) 
Workshop: como cultivar orquídeas (mini 
Cattleya) 4 (sábado) e 5 (domingo) de Janeiro 
das 14h às 14h30 (nos dois dias) 
Taxa: 500 ienes (necessário efetuar reserva) 
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) 
 

 Tomica Haku in Nagoya （トミカ博 in 

Nagoya） 

Desde 1970 a 
marca Tomica 
vem produzindo 
mini carros, de 
modelos 
nacionais, desde 
carros de 
passageiros a 
carros esportivos, 
como brinquedo 
tradicional que 
possui uma longa 
história. Fazendo grande sucesso desde o seu 
lançamento, está enraizado entre as crianças 
japonesas, com uma linha de mais de 140 tipos 
de carros, incluindo veículos de serviço, criando 
sempre novos produtos, acompanhando a 
tendência da época. 

Este evento, intitulado como “museu 
participativo para adultos e crianças”, é um 
evento que pode ser apreciado por 3 
gerações. Exposições de um mundo de 
sonhos com diorama e várias atrações para 
crianças e adultos. Uma exposição não só 
para ver, mas para se divertir tocando, 
brincando e passeando nos carrinhos. Um 
evento imperdível para crianças e 
colecionadores! 
Data: 13 (sexta) a 22 (domingo) de Dezembro 
das 10h às 16h nos dias úteis. Sábado e 
domingo das 9h30 às 16h (entrada permitida 
até 30 minutos antes do fechamento) 
Local: Nagoya Fukiage Hall – Nagoya-shi 
Chikusa-ku Fukiage 2-6-3 
Ingresso: adultos 1.200 ienes (1.100 ienes), 
crianças a partir de 3 anos até o primário 
1.000 ienes (900 ienes). Os valores entre 
parênteses são para os ingressos antecipados 
à venda nas agências Ticket Pia e principais 
lojas de conveniência. Crianças até 2 anos de 
idade, gratuito.  
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação 
[Fukiage] do metrô da linha Sakuradori 
Website: http://www.ctv.co.jp/event/tomica/ 
 

 Teatro Noh de Nagoya – Apresentação 
Especial de Ano Novo 

(名古屋能楽堂 3月特別公演) 

Programação: 
Noh “Kocho” 
Kyogen “Nabeyatsubachi” 
Noh "Funabenkei”  
Data: 7 (sábado) de Março a partir das 13h30 
Local: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de 
Nagoya) - Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 
1-1-1 

 

 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 

DIC AS DE EVENTOS  

https://www.ohara.ac.jp/
http://www.flarie.jp/
http://www.ctv.co.jp/event/tomica/


 
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) 
 

 Nagoya Christmas Market 2019  

(名古屋クリスマスマーケット 2019) 

A 
feira de Natal, realizada em muitos países 
europeus como a Alemanha, estará de volta no 
Parque Hisaya Hiroba. Pelo 7º ano consecutivo 
em Nagoya, estará recebendo os visitantes com 
o popular vinho quente, o guisado para aquecer 
o corpo, produtos diversos importados da 
Europa e muito mais. Um clima natalino com 
Árvore de Natal decorada e iluminada e um 
carrrossel alemão instalados, transformando 
num ambiente natalino europeu, onde poderão 
fazer compras e degustar os pratos típicos. No 
palco, apresentações de corais, gospel, bandas, 
danças e mais. Durante o período, não percam 
também a visita do Papai Noel e a aula 
experimental de confecção de globo de neve e 
vela. Venha conferir! 
Data: 7 (sábado) a 23 (segunda) de Dezembro. 

Dias úteis das 15h às 20h30, sábados, 
domingos e 23 (segunda) das 11h às 20h30. 
Será realizado mesmo em caso de chuva fraca, 
mas poderá haver cancelamento de eventos ou 
o horário reduzido em caso de chuva forte.  
Local: Hisaya Odori Koen Edion Hisaya Hiroba 
(Parque Hisaya Odori) - Nagoya-shi Naka-ku 
Sakae 
Entrada: franca. Bebidas, comidas e atrações à 
parte. 
Acesso: próximo da saída 6 da estação 
[Yabacho] do metrô da linha Meijo 
Website: 
https://www.tokai-tv.com/xmasmarket2019/ (em 
japonês) 
 

 Sea Train Land Very Merry Christmas (シ

ートレインランド Very Merry Christmas) 

O Sea Train Land do Porto de Nagoya se 
transforma numa divertida festa de Natal, com a 
iluminação de cerca de 50.000 lâmpadas e 
outras decorações, além da roda gigante, 
carrossel e outras atrações.  
Data: até 25 (quarta) de Dezembro (iluminação 
nos dias úteis das 16h30 às 20h; sábados, 
domingos e feriado das 16h30 às 22h) 
Local: Nagoyako Sea Train Land - Nagoya-shi 
Minato-ku 
Entrada: franca. Atrações à parte: passe livre, a 
partir do ensino fundamental 2.500 ienes (2.200 
ienes); crianças pré-escolares, acima de 3 anos 
1.400 ienes (1.200 ienes); passe família (1 
criança pré-escolar acima de 3 anos e 1 adulto, 
acima de 16 anos) 3.100 ienes. Os valores entre 
parênteses são para ingressos com desconto, 

utilizando cupom disponível na website, válido 
até 31/Março/2020. 
Cupom: 
http://www.senyo.co.jp/seatrainland/coupon.html 
Website: 
http://www.senyo.co.jp/seatrainland/index.html 
(em japonês) 
 

 Kirameki Meijimura (きらめき明治村） 

Venha conferir o fantástico espetáculo da 
arquitetura da era Meiji, iluminada por lâmpadas 
LEDs e outras técnicas de iluminação de ponta, 
duranto o evento Kirameki Meijimura. Com o 
horário de funcionamento prolongado, há muito o 
que apreciar, mesmo nas noites de inverno.  
Período: Kirameki Meijimura: aos sábados, 
domingos e feriados nacionais, até o dia 13 
(segunda, feriado) de Janeiro. Será realizado 
também nos dias 2 (quinta) e 3 (sexta) de janeiro 
(não será realizado no dia 1o de janeiro [quarta, 
feriado]). 
Horário normal de funcionamento (dezembro 
a fevereiro): 10h às 16h; aberto até as 19h30 nas 
datas do evento Kirameki Meijimura.  
Fechado: 17, 24 e 31 (terças) de dezembro, 6 
(segunda) a 10 (sexta) de Janeiro, 14, 21 e 28 
(terças) de Janeiro 
Local: Hakubutsukan Meijimura (Museu 
Meijimura) - Aichi-ken Inuyama-shi 
Ingresso: adultos 1.700 ienes, estudantes 
universitários e pessoas acima de 65 anos 1.300 
ienes, estudantes do ensino médio 1.000 ienes, 
crianças do ensino fundamental 600 ienes, 
crianças pré-escolares gratuito (*pessoas acima 
de 65 anos, necessário apresentar documento 
de identificação; estudantes do ensino médio e 
universitários, necessário apresentar caderneta 
de estudante). Entrada após 16h: adultos 1.000 
ienes, estudantes até o ensino médio 500 ienes. 
Acesso: da estação [Inuyama] da linha de trem 
Meitetsu Inuyama, pegar o ônibus para 
[Meijimura], descendo no ponto final. Da estação 
de [Nagoya], do terminal de ônibus "Meitetsu Bus 
Center", pegar o ônibus expresso para Meijimura 
(dias úteis com saída às 8h40 e 9h40; sábados, 
domingos e feriados às 8h45, 9h40 e 10h40) 
Website: http://www.meijimura.com/ 
 

 
 Museu de Arte Yamazaki Mazak: Kimura - Um pintor na França (ヤ

マザキ マザック 美術館「フランスに生きた日本人画家 木村忠太の

世界 色と線の美しい記憶」)  

Nascido na cidade de 
Takamatsu, na província de 
Kagawa, Kimura Chuta 
(1917-1987) foi um pintor que 
viajou e trabalhou 
extensivamente na França, 
migrando no país em 1953 aos 
36 anos, pintando paisagens 
representando Paris e o sul da 
França. 
Ao considerar o cenário da vida 
real como tema, a memória do 
cenário que se move sob a luz, 
é capturada na tela por cores vivas e linhas livres. As formas de pessoas, 
casas, árvores, estradas, bicicletas, carros, etc. aparecem na tela cheias 
de cores, marcando profundamente na memória. 
Esta exposição é uma rara oportunidade de ver uma variedade de obras 
de Kimura na região de Tokai, com 58 obras da coleção de museus de arte 
e coleções particulares de toda a região. 
Data: até 8 (domingo) de Março de 2020, das 10h às 17h30 (dias úteis) e 
10h às 17h (sábados, domingos e feriados). Entrada permitida até 30 
minutos antes do fechamento. 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto no feriado, fechando no dia 
útil seguinte) e de 28/Dezembro a 3/Janeiro 
Local: Yamazaki Mazak Bijutsukan (Museu de Arte Yamazaki Mazak) – 
Nagoya-shi Higashi-ku 
Ingresso: adultos 1.200 ienes (1.000 ienes), estudantes até o ensino 
médio 500 ienes, crianças pré-escolares gratuito. 

O valor entre parênteses é do ingresso para grupos acima de 10 pessoas.  
Acesso: passagem direta pela saída 1 da estação [Shin Sakae-machi] do 
metrô da linha Higashiyama 
Website: www.mazak-art.com 
 

 MOOMIN: A ARTE E A HISTÓRIA (松坂屋美術館「ムーミン展 THE 

ART AND THE STORY」)  

Descubra os contos e a 
arte encantadores dos 
Moomins, criados pela 
pintora e romancista 
finlandesa Tove Jansson 
(1914-2001), através de 
cerca de 500 obras das 
coleções do Museu 
Moomin na Finlândia e 
Moomin Characters Oy 
ltds., incluindo obras 
originais de arte dos 
romances e livros 
ilustrados, bonecos e muito 
mais. A exposição comemorativa dos 100 anos do estabelecimento de 
relações diplomáticas entre o Japão e a Finlândia, é outro destaque, além 
dos produtos à venda exclusivamente nesta exposição. Período: 7 
(sábado) de Dezembro a 19 (domingo) de Janeiro de 2020 das 10h às 
19h30 (dias 31/Dezembro e 19/Janeiro até as 18h)(entrada permitida até 
30 minutos antes do fechamento). Fechado dia 1º/Janeiro (quarta, feriado) 
Local: Matsuzakaya Bijutsukan (Museu de Arte Matsuzakaya) – 
Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
Ingresso: adultos 1.300 ienes (1.100 ienes), estudantes do ensino médio 
e universitários 1.000 ienes (800 ienes), crianças do ensino fundamental 
700 ienes (500 ienes), crianças pré-escolares gratuito. 

 

DIC AS CULTUR AIS  

https://www.tokai-tv.com/xmasmarket2019/
http://www.senyo.co.jp/seatrainland/coupon.html
http://www.senyo.co.jp/seatrainland/index.html
http://www.meijimura.com/
file:///C:/Users/ebana/Documents/Nagoya%20Calendar/2019/12月号/www.mazak-art.com


 
Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e 1 acompanhante 
gratuito. Os valores entre parênteses são para os ingressos 
antecipados e para grupos acima de 10 pessoas (ingresso 
antecipado à venda até 6/Dezembro) 
Acesso: acesso direto das saídas 5 ou 6 da estação [Yabacho] do 
metrô da linha Meijou ou 5 minutos da saída 16 da estação [Sakae] 
do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo 
Website: https://moomin-art.jp/ (em japonês) 
 
 

 Interligando eras - A beleza da cerâmica moderna e 

contemporânea (じだいをつなぐ 近代・現代陶磁の美) 

Durante os períodos de Taisho e 
Showa, enquanto a indústria 
cerâmica se dirigia para a 
produção em massa, também 
foram criadas excelentes peças 
decorativas artesanais que 
demonstravam totalmente a arte 
do artesão. Entre os pintores 
promovidos pelos fabricantes de 
cerâmica, alguns também 
estavam ativos no mundo da 
pintura ocidental como Shinoki 
Keiji, nativo de Nagoya, voltando 
as atenções para o período 
entre as eras Meiji e Showa. 
Esta exposição apresenta 
muitas peças de cerâmicas 
criadas com requinte, incluindo obras pintadas à mão por Shinoki 
Keiji. 
Data: até 1º (domingo) de Março de 2020 das 10h às 17h (entrada 
permitida até as 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado, fechando no 
dia útil seguinte) e de 29/Dezembro a 4/Janeiro. 
Local: Yokoyama Bijutsukan (Museu de Arte Yokoyama) – 
Nagoya-shi Higashi-ku Ingresso: adulto 1.000 ienes (800 ienes), 
estudantes do ensino médio e universitários, pessoas acima de 65 
anos 800 ienes (600 ienes), crianças do “Chugakko” (ginásio) 600  

ienes (400 ienes); pessoas portadoras da caderneta de deficiente 700 ienes (500 
ienes); crianças até o “Shogakko” (primário) gratuito. Os valores entre parênteses 
são para grupos acima de 20 pessoas 
Website: https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/ (em japonês) 
 
 

 Raízes do "Kawaii" - Exposição de Naito Rune - Sonhar é a minha vida 

(Roots of Kawaii - 内藤ルネ展～夢見ること、それが私の人生～) 

A imagem de garotas da moda com 
olhos grandes, redondos e 
brilhantes que cativam garotas em 
todo Japão desde meados da 
década de 1950, é a criação de 
Naito Rune (1932-2007), nascido 
em Okazaki, criador de vários 
gêneros. Rune é referido como o 
progenitor da cultura "Kawaii" que 
permanece até hoje. Esta é a 
primeira grande retrospectiva dos 
trabalhos de Rune a ser realizada 
em Okazaki, o local de seu 
nascimento. Com base nos 
epsódios relacionados à sua cidade natal, a exposição foca no lado pessoal de 
Rune, além de raras ilustrações e trabalhos artísticos. 
Período: 23 (sábado, feriado) de Novembro a 13 (segunda, feriado) de Janeiro 
de 2020, das 10h às 17h (entrada permitida até as 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 13/Janeiro, feriado) e de 
28/Dezembro a 3/Janeiro 
Local: Okazaki-shi Bijutsu Hakubutsukan (Museu de Arte da Cidade de Okazaki) 
– Aichi-ken Okazaki-shi Koryuji-cho 
Ingresso: a partir do ensino médio 800 ienes, crianças do ensino fundamental 
400 ienes, crianças pré-escolares gratuito. Portadores da caderneta de deficiente 
e um acompanhante, gratuito. 
Acesso: da saída norte da estação [Okazaki] da linha de trem Meitetsu Nagoya, 
pegar o ônibus no terminal 2 sentido [Chuo Sogo Koen] e descer no ponto [Bijutsu 
Hakubutsukan] e caminhar cerca de 3 minutos. 
Website: https://www.city.okazaki.lg.jp/museum/index.html 

 

 
 
 

 Aviso sobre recolhimento de lixo no final e começo de ano (年末年始ごみ・資源収集のお知らせ) 

A Prefeitura de Nagoya comunica aos moradores da cidade sobre a interrupção do recolhimento de lixo e de recursos recicláveis no final e 
começo de ano, entre os dias 31/Dezembro e 3/Janeiro. Durante os dias interrompidos, solicita-se que não joguem lixos nos locais de reco- 
lhimento. Conforme o bairro onde mora, as datas de recolhimento diferem. Confira abaixo as datas do último dia e do início do recolhimento no 
ano novo, depositando o lixo no dia, até as 8h da manhã (no distrito de Naka, até as 7h).  
 
 

Tipo de Lixo Dias de recolhimento Último dia (2019) Primeiro dia (2020) 

Incineráveis, produtos e 
recipientes altamente 
inflamáveis 
* Não há recolhimento entre os 
dias 1º a 3/Janeiro 

Segundas e quintas 30/Dez (segunda) 6/Jan (segunda) 

Terças e sextas 31/Dez (terça) 7/Jan (terça) 

* Produtos e recipientes altamente inflamáveis incluem cartuchos de gás vazios, latas de spray, isqueiros descartáveis, baterias de lítio não 
recarregáveis, etc. Estes, devem ser acondicionados em sacos separados dos lixos incineráveis e depositados separadamente no ponto 
de recolhimento. 

 

Tipo de Lixo Dias de recolhimento Último dia (2019) Primeiro dia (2020) 

Recursos plásticos recicláveis Segundas 30/Dez 6/Jan 

Terças 31/Dez 7/Jan 

Quartas 25/Dez 8/Jan 

Quintas 26/Dez 9/Jan 

Sextas 27/Dez 10Jan 

Recursos recicláveis 
(embalagem de papel, garrafas 
pet, de vidro e latas) 

Segundas 30/Dez 13/Jan 

Terças 31/Dez 7/Jan 

Quartas 25/Dez 8/Jan 

Quintas 26/Dez 9/Jan 

Sextas 27/Dez 10/Jan 

 

 

DIC AS DO COTIDI ANO  

https://moomin-art.jp/
https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/
https://www.city.okazaki.lg.jp/museum/index.html


 
Recolhimento normal de lixo não incinerável e de grande porte no mês de dezembro.  
Não haverá recolhimento entre os dias 1º (terça) a 3 (quinta) de Janeiro. 
 

Dias de recolhimento Último dia (2019) Primeiro dia (2020) 

1ª quarta-feira do mês 4/Dez 8/Jan 

1ª quinta-feira do mês 5/Dez 9/Jan 

1ª sexta-feira do mês 6/Dez 10/Jan 

2ª quarta-feira do mês 11/Dez 15/Jan 

2ª quinta-feira do mês 12/Dez 16/Jan 

2ª sexta-feira do mês 13/Dez 17/Jan 

3ª quarta-feira do mês 18/Dez 22/Jan 

3ª quinta-feria do mês 19/Dez 23/Jan 

3ª sexta-feira do mês 20/Dez 24/Jan 

4ª quarta-feira do mês 25/Dez 29/Jan 

4ª quinta-feira do mês 26/Dez 30/Jan 

4ª sexta-feira do mês 27/Dez 31/Jan 

 

Atenção: o recolhimento às quartas e quintas-feiras no mês de janeiro, passa a ser uma semana depois do recolhimento normal. Por exemplo, 
recolhimento na 2ª quarta-feira, passa de 8 para o dia 15. Recolhimento na 4ª sexta, passa de 24 para o dia 31. Recolhimento normal a partir 
de fevereiro.  
 
 
Solicitação de recolhimento de lixo de grande porte (pago):  
Para solicitar o recolhimento de lixo de grande porte, deverá entrar em contato antecipadamente 
por telefone ou pela internet. 
Central de atendimento: 0120-758-530 das 9h às 17h 

✦De celular ou fora da província de Aichi: 052-950-2581 (ligação paga) 

✦Fechado: aos sábados, domingos e de 28/Dezembro (sábado) a 4/Janeiro (sexta). 

✦Solicitação de recolhimento para os dias: 8 (quarta) a 10 (sexta) de janeiro, por telefone, deve 

ser realizada até o dia 27/Dezembro (sexta). Solicitações pela internet deve ser feita até o dia 
24/Dezembro (terça). 
Solicitação pela internet, no site: https://www.nagoya-sodaigomi.jp/gomi/ (em japonês) 
As pessoas que tenham dificuldades com o idioma, poderão utilizar o sistema de triofone 
(conversação em três simultaneamente) do Centro Internacional de Nagoya: 052-581-6112, de 
terça a sexta (fechado às segundas-feiras e de 29/Dezembro a 3/Janeiro). 
 
 
 

 Clínicas de emergência noturnas, aos 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/ 
 
 
 

 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: 
1o de Dezembro das 8h45 às 12h 
12 de Janeiro 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. 
 

 

 

https://www.nagoya-sodaigomi.jp/gomi/
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