
 
 
 Fechamento programado do prédio do Centro Internacional de 

Nagoya! （臨時休館のおしらせ） 

O prédio do Centro Internacional de Nagoya e as instalações do NIC 
(balcão de informações, biblioteca e as salas para locação) estarão 
fechados para manutenção programada no domingo, 9 de fevereiro, 
durante o dia todo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e 
agradecemos sua compreensão. 
 
 
 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: 23 (domingo) de Fevereiro (14h às 14h30) – leitura de livros em 
inglês 
Data: 7 (sábado) de Março (10h30-11h) leitura de livros em inglês  
Local: Biblioteca de Nakamura – Nagoya-shi Nakamura-ku Nakamura-
cho, Chanoki−25  
Data: 22 (domingo) de Março (14h a 14h30) – leitura de livros em 
inglês 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar 
Entrada: franca 
 
 
 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 4º andar, Sala de Treinamento 
3 
Inscrições: por telefone ou e-mail, até as 17h do dia 1º de fevereiro. 
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: 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: no Balcão de Informações - Tel: 052-581-
0100  
 
 
 

 Seminário e Consulta sobre Declaração de Imposto de Renda 

(税務セミナー＆相談会) 

Não sabe como declarar o imposto de renda? Participe deste 
seminário prático para ajudar os residentes estrangeiros a aprender 
como preencher os formulários da declaração de imposto de renda, 
seguido de uma sessão individual de perguntas e respostas com 
consultor fiscal. (Atenção: os formulários não serão preenchidos nem 
enviados durante este evento). Vagas limitadas. Intérprete de inglês, 
português, espanhol e chinês. 
Data: 22 (sábado) de Fevereiro das 13h30 às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5o andar Sala de Conferências 
1  
Número de vagas: 50 (somente com reserva) 
Reserva: a partir do dia 1o (sábado) de fevereiro às 10h a 21 (sexta) 
de fevereiro às 17h, por telefone ou pessoalmente no Balcão de 
Informações no 3o andar, por ordem de reserva. Completando o 
número de vagas, as reservas serão encerradas. 
Telefone: 052-581-0100 
 
 

 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 4 (quarta) de Março, entrevista das 
13h às 14h e treinamento das 14h10 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 26 (quarta) de Fevereiro 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 (https://www.nic-nagoya.or.jp). 
Inscrições e informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - 
Tel: 052-581-5691 E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp 
 

 Conhecer o mundo durante o almoço – Nepal (ランチタイムに世

界を学ぼう！- ネパール編)  

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: 26 de fevereiro das 12h15 às 13h15  
Local: Espaço de Intercâmbio da Biblioteca do Centro Internacional de 
Nagoya  
Entrada: franca  
Reserva: a partir de 1º (sábado) de fevereiro às 10h, por telefone. 
Limitado a 15 pessoas. 
Informações: Balcão de Informações do NIC – Tel: 052-581-0100  
 
 Seminário de Internacionalização Regional 2020: Mudanças na 

comunidade e confusões – superando as incertezas (地域の国

際化セミナー2020「変わる地域、とまどう人々〜その「もやも

や」の先に〜) 

O seminário deste ano analisa o tema da construção de uma 
comunidade multicultural e a discórdia que ocorre entre os moradores 
devido a fatores como diferenças culturais e apresenta o potencial de 
resoluções de problemas da perspectiva da psicologia comunitária. 
Será apresentado ainda um relatório sobre o Shibazono Danchi (em 
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Saitama), um complexo habitacional onde metade dos ocupantes são 
estrangeiros, e o que a situação revela sobre a forma das 
comunidades do futuro; e o painel de discussão considerará como 
enfrentar e superar a discórdia.  
Data: 8 (domingo) de Março das 13h às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Número de vagas: 150 pessoas, por ordem de reserva 
Entrada: franca 
Reserva: a partir de 11 (terça) de Fevereiro 10h, por telefone, 
pessoalmente ou e-mail, na Divisão de Intercâmbio e Cooperação – 
Tel: 052-581-5689 E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp ou pelo site: 
https://www.nic-nagoya.or.jp 
 
 
 

 Evento Multicultural de Midori (みどり多文化交流会) 

Organizado pelo Centro Internacional de Nagoya e o grupo NPO Midori 
Tabunka Kyosei Boranetto, visa o intercâmbio, a convivência 
multicultural e a compreensão mútua entre a comunidade local e os 
estrangeiros residentes. Serão realizados performances de dança, 
jogos e atividades para crianças, prevenção de catástrofes e outros.  
Data: 22 (domingo) de Março das 13h30 às 16h30 
Local: Nagoya Shiritsu Nanryo Shogakko Taiikukan (Ginásio de 
Esportes da Escola Primária Nanryo) – Nagoya-shi Midori-ku 
Okehazama Morimae 1348 
Taxa de participação: gratuita 
Acesso: cerca de 700m do ponto de ônibus [Gomae] da linha 
municipal

 

 
 

 
 
 ANIME & GAME FESTIVAL in NAGOYA 

2020 (アニメ・ゲームフェス NAGOYA 

２０２０)  

Um evento que promete ser um dos maiores 
eventos de entretenimento interativo da 
região de Tokai e que inclui anime, esportes 
eletrônicos, cosplay e VTubers (YouTubers 
virtuais). O evento estará repleto de atrações, 
incluindo demonstrações dos principais 
atletas de esportes eletrônicos, além de 
estandes interativos onde poderão 
experimentar os cosplays, esportes 
eletrônicos e muito mais. Venha conferir e 
experimentar o mundo cativante de anime e 
jogos. 
Data: 15 (sábado) de Fevereiro das 9h30 às 
19h e 16 (domingo) de Fevereiro das 10h às 
18h 
Local: Port Messe Nagoya Pavilhão de 
Exposições I – Nagoya-shi Minato-ku 
Ingresso: ingresso antecipado 1.500 ienes. 
Ingresso do dia 1.800 ienes (incluso imposto) 
Acesso: cerca de 8 minutos da estação 
[Kinjo Futo] da linha de trem Aonami 
Website: https://tokai-tv.com/agefes (em 
japonês) 
 
 
 
 

 Festival Internacional de Artes Cênicas 

para Crianças e Jovens (2020 国際子ど

もと舞台芸術・未来フェスティバル in 名

古屋) 

Apresentações teatrais e oficinas para 
crianças por companhias de teatro de todo o 
mundo e do Japão. 
Data: 9 (sábado) e 10 (domingo) de Maio  
Local: Higashi Bunka Shogekijo (Teatro 
Cultural de Higashi), Shimin Gallery Yada, 
Higashi Toshokan, Meijo Daigaku Nagoya 
Dome-mae Campus, AEON MALL Nagoya 
Dome Mae 
Ingresso: até 1.800 ienes, conforme a 
apresentação. Ingressos à venda no Shi 
Bunka Shinko Jigyodan Ticket Guide 
(Agência de Promoção Cultural da Cidade de 
Nagoya (Nadya Park 8º andar) e nas 
instalações gerenciadas pela agência, a partir 
de fevereiro. 
Informações: Agência de Promoção Cultural 
da Cidade de Nagoya – telefone 052-249-
9387 (em japonês) 
 
 Teatro Noh de Nagoya - Apresentação 

Especial de Março （名古屋能楽堂 三

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  
Ingresso: assento reservado 5.200 ienes, 
assento livre 4.100 ienes, estudantes (até 25 
anos) 2.100 ienes. Obs.: acréscimo de 500 
ienes para os ingressos 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. Empréstimo 
gratuito de fone de ouvido com comentários 
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 
Saiba mais sobre a apresentação, em uma 

sessão de estudos no dia 22 (sábado) de 
Fevereiro a partir das 14h. Necessário 
ingresso. Ingresso conjunto (sessão de 
estudo + apresentação especial) disponível 
para 60 pessoas, a partir do “Chugakko” (em 
japonês). 
 
 
 Observação das Estrelas no Museu de 

Ciências de Nagoya – A Lua e Vênus (名

古屋市科学館 市民観望会「月と金星を

みる会」) 

Após uma breve palestra no planetário, os 
visitantes seguirão para o telescópio principal, 
na cobertura, para observar os corpos 
celestiais recomendados para a noite, 
juntamente com outros telescópios 
(comentários em japonês). Em caso de chuva 
ou tempo nublado, estará limitado à palestra 
no planetário. 
Data: 7 (sábado) de Março das 18h15 às 
20h30 
Local: Nagoya-shi Kagakukan Planetarium 
(Planetário do Museu de Ciências da Cidade 
de Nagoya) – Nagoya-shi Naka-ku 
Taxa de participação: adultos 700 ienes, 
crianças até o ensino fundamental 300 iienes 
Número de vagas: até 250 pessoas 
(crianças até o ensino fundamental, 
acompanhadas do responsável) 
Inscrições: envie um cartão postal pré-pago 
com resposta, com o nome do evento [March 
7 – Stars], para o endereço: 460-0008 
Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-7-1 Nagoya 
City Science Museum, até o dia 15 (sábado) 
de fevereiro , informando nome do 
representante, endereço, número e nome dos 
participantes (quantidade de adultos e 
crianças até o ensino fundamental), número 
de telefone e preencher o nome e endereço 
do destinatário no cartão resposta para 
retorno. Caso o número de inscritos 
ultrapasse o número de vagas, será definido 
através de sorteio (não será aceita inscrição 
por outros meios). 
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação 
[Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama e 
Tsurumai 
 
 

 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 
Vietnamita: quarta e domingo das 13h às 17h 
Nepalês: quarta das 13h às 17h 

DICAS DE EVENTOS  
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 Museu de Ciências da Cidade de 
Nagoya – Projeção noturna do 
Planetário [A teoria do Big Bang]  

(名古屋市科学館プラネタリウム夜間投影

「ビッグバン宇宙論」) 

Acredita-se que o universo tenha se originado 
há 138 milhões de anos com a grande explo-
são (expansão explosiva) conhecida como 
“Big Bang” e, acredita-se que ainda esteja em 
expansão. Explore a história do universo, re-
velada pela física moderna. Limitado para 
pessoas a partir do ensino médio (em 
japonês). 
Data: 20 (sexta, feriado) de Março das 18h30 
às 19h30 
Local: Nagoya-shi Kagakukan Planetarium 
(Planetário Brother Earth do Museu de 
Ciências da Cidade de Nagoya)  
Taxa de participação: pessoas a partir do 

ensino médio 700 ienes (350 vagas) 
Inscrição: envie um cartão postal pré-pago 
com resposta, com o nome do evento [March 
20 – Night Planetarium], para o endereço: 
460-0008 Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-7-1 
Nagoya City Science Museum, até o dia 28 
(sexta) de fevereiro, informando nome do 
representante, endereço, número e nome dos 
participantes (máximo 5), número de telefone 
e preencher o nome e endereço do destina-
tário no cartão resposta para retorno.  
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação 
[Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama e 
Tsurumai 
 
 Exposição de Graduação da 

Universidade Municipal de Nagoya  

(名古屋市立大学芸術工学部・大学院芸術

工学研究科卒業・修了制作展) 

Venha conferir os trabalhos de estudantes do 
último ano de graduação e pós-graduação de 
áreas como videografia e animação, compu- 
tação gráfica, design de produtos, projeto 
arquitetônico, desenvolvimento comunitário e 
muito mais. 
Data: 18 (terça) a 24 (segunda) de Fevereiro 
das 10h às 19h. Dia 24 das 10h às 17h 

Local: ① Nagoya Shimin Gallery Yada ② 

Nagoya Shiritsu Daigaku Kita Chikusa 
Campus 
Entrada: franca 

Acesso: ① 5 minutos a pé da saída 1 da 

estação [Nagoya Dome Mae Yada (M13)] do 

metrô da linha Meijo ② próximo do ponto de 

ônibus [Kayaba] da linha municipal (cerca de 

10 minutos entre os locais ① e ②) 

 

 
 

 Exposição do Mundo da Arte de Doces em Nagoya (スイーツアートの世界展 in名古屋)  

As belas obras de arte exibidas nesta exposição são todas de doces falsos, elaboradas para se 

parecer com o real, e essas peças artesanais são uma condensação da visão do mundo dos 
próprios criadores. Além das obras de arte tridimensionais, são apresentadas várias peças 
fotográficas, oferecendo aos visitantes uma visão mais profunda do mundo da arte dos doces. 
Também são permitidas fotos, em vários ângulos e ainda postar suas obras de arte nas mídias 
sociais. 
Data: 25 (sábado) de Janeiro a 16 (domingo) de Fevereiro das 11h às 18h  
Fechado: às segundas e terças-feiras (aberto dia 11 (terça, feriado) e 12/fevereiro (quarta) 
Local: TODAYS GALLERY STUDIO NAGOYA – Nagoya-shi Naka-ku Shinsakae 1-17-12 
Ingresso: 600 ienes, crianças até 3 anos gratuito 
Acesso: 7 minutos da saída 1 da estação [Shinsakae] do metrô da linha Higashiyama 
Website: http://tgs.jp.net/event/prety_sweets/ 

 

 Nakayama Midori – Exposição de animais de feltro （おかざき世界子ども美術博物館「中山みど

り フェルトアートのどうぶつたち展」） 
Nakayama Midori começou a criar obras de arte que retratavam cães e gatos a partir de sua memória dos animais de estimação 
de sua família. Com os animais de estimação, agora considerados membros da família, ela recebeu pedidos para criar peças 
baseadas em animais de estimação de outras pessoas, e na criação fiel de cada peça, desenvolveu seu mundo único de arte em 
feltro. Suas obras fofas, mas realistas, foram destaque na mídia e ela realizou exposições e workshops em todo o Japão. 
Esta exposição apresenta cerca de 200 peças, com foco em cães, gatos e outras peças de animais sob medida. Poderão ainda 
conferir o cenário da produção de Nakayama com a recriação de seu ateliê. 
Data: até 1º (domingo) de Março das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h30) 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 24/Fevereiro) e 12 (quarta) e 25 (terça) de Fevereiro 
Local: Okazaki Sekai Kodomo Bijutsukan – Aichi-ken Okazaki-shi 
Ingresso: adultos 500 ienes, crianças do ensino fundamental 100 ienes. Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e 1 

acompanhante, gratuito. 
Acesso: 5 minutos de táxi da estação [Miai] da linha de trem Meitetsu Nagoya Honsen 

 

 Museu da Cidade de Nagoya [Kishida Riusei – A Retrospectiva] (名古屋市美術館「 没後 90 年記念 岸田劉生展」） 

O pintor Kishida Riusei (1891 – 1929) deixou uma impressão incomparável na história 
da arte moderna japonesa. No entanto, ele é mais conhecido por seus retratos de sua 
amada filha, Reiko, mas Kishida criou obras de arte únicas em uma variedade de 
gêneros, incluindo natureza morta e paisagens. Kishida continuou a seguir o caminho 
de sua própria pintura fotorrealista, olhando a existência das coisas, buscando a beleza 
e a espiritualidade mais profunda. O senso estético de Kishida teve uma forte influência 
na galeria de arte ocidental da época, especialmente jovens artistas que buscavam 
novas artes. Esta exposição, realizada para comemorar o 90o aniversário de sua morte, 
reúne mais de 150 obras-primas de todo o Japão em Nagoya, que vão desde as 
primeiras pinturas em aquarela até as pinturas de paisagens que criou pouco antes de 
sua morte. Uma oportunidade perfeita para experimentar a essência da arte de Kishida. 
Período: de 8 (quarta) de Janeiro a 1º (domingo) de Março das 9h30 às 17h (sextas 

das 9h30 às 20h) (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Fechado: às segundas-feiras (aberto nos dias 13/Janeiro e 24/Fevereiro) 14/Janeiro 

(terça) e 25/Fevereiro (terça). 
Local: Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi 

Naka-ku Sakae 
Acesso: 8 minutos a pé da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas 

Higashiyama e Tsurumai 
Ingresso: adultos 1.400 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito. 

O ingresso permite acesso à exposição permanente do museu. 
Website: http://www.art-museum.city.nagoya.jp/ Imagem: Reiko Smiling (Important Cultural Property) 15 Oct. 1921 Tokyo National 

Museum Image: TNM Image Archives Exhibited 8 Jan. to 16 Feb. 

DICAS CULTURAIS  
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 Exposição Especial 100º Aniversário de Takashi Yanase [Takashi Yanase e Anpanman] 

特別展「やなせたかし生誕 100 周年記念やなせたかしとアンパンマン展」 

O popular personagem infantil Anpanman é a criação de Yanase Takashi (1919-2013), 
cartunista, poeta, ilustrador, autor de livros infantis e muito mais. No ano do centésimo 
aniversário de seu nascimento, esta exposição para pessoas de todas as idades, segue 
as diversas atividades criativas de Yanase, incluindo Anpanman, através de pinturas e 
quadros originais, histórias em quadrinhos, ilustrações de capas originais da 
revista ”poesias e contos de fada”, do qual foi editor-chefe por 30 anos. 
Data: de 25 (sábado) de Janeiro a 29 (domingo) de Março das 9h30 às 17h (entrada 

permitida até as 16h30) 
Fechado: às segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) e na quarta 

terça-feira do mês 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Mizuho-

ku Mizuhodori 
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori 
Ingresso: adultos 1.300 ienes (1.100 ienes), estudantes do ensino médio e 

universitários 900 ienes (700 ienes), crianças até o ensino fundamental gratuito. 
Portadores da caderneta de deficiente e até 2 acompanhantes, desconto de 50% no 
ingresso do dia. Estudantes universitários e do ensino médio, deverão apresentar a 
caderneta de estudante. Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados e para grupos de 20 ou mais pessoas. 
Website: http://www.museum.city.nagoya.jp/ 
Imagem: Anpanman compartilhando sua cabeça ©Yanase Takashi Collection of the Yanase Takashi Memorial Anpanman Museum 

Promotion Foundation 
 
 

 
 

 Planeje com antecedência a coleta de lixo na hora de sua mudança (引っ越しゴミは計画的に) 

A primavera é uma época em que muitas pessoas se mudam para outras áreas. Verifique o método apropriado para seus itens 
indesejados e descarte-os da maneira apropriada. Particularmente no caso de lixos não-incineráveis e lixos de grande porte, cuja 
coleta é feita apenas uma vez por mês, é importante confirmar a data da coleta e colocar seu lixo de forma planejada, um pouco 
de cada vez, de modo a não acumular muito lixo de uma vez em um ponto de coleta numa mesma data. 
 
. Lixos de grande porte (que ultrapasse 30cmx30cmx30cm) 
* Serviço pago: necessário efetuar reserva com até 7 dias de antecedência. 
Solicitação: Sodaigomi Uketsuke Center (Centro de Recebimento de Lixos de Grande 

Porte):  
Tel (free dial): 0120-758-530 (em japonês) 
Telefone celular/fora da província de Aichi: tel: 052-950-2581 (ligação paga, em japonês) 
Segunda a sexta das 9h às 17h (fechado aos sábados, domingos e final de ano) 
Coleta 1 vez/mês. A taxa varia conforme o artigo. Deverá adquirir o selo de pagamento da 
taxa de recolhimento de lixo de grande porte, nas lojas de conveniência ou supermercados 
da cidade. Não há devolução do valor do selo. Cole o selo com o número da coleta e o seu 
nome no lixo de grande porte em lugar visível e descarte no ponto de recolhimento até as 
8h do dia da coleta. 
 
. Ítens determinados pela Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos: 

Ar-condicionado, televisores, geladeira/freezer, máquina de lavar/secadora 
* Serviço pago: a cidade de Nagoya não efetua a coleta destes ítens. Deve utilizar um dos 

métodos a seguir: 
1. Na loja onde comprou ou está comprando para troca 
2. Consulte a loja de eletrodomésticos mais próxima 
3. Levar, por conta própria, ao local de coleta designado 
Informações: Secretaria do Meio Ambiente 
 
. Jornais, revistas, caixas de papelão, roupas usadas 
* Serviço gratuito: a cidade de Nagoya não efetua a coleta destes ítens. 

Deve utilizar o sistema de coleta comunitária do bairro onde reside. Para confirmar a data da 
coleta, poderá checar os panfletos inclusos nos jornais ou nas circulares do bairro (“kairanban”) 
ou entrar em contato diretamente com o “Genryo Suishin-shitsu” (Departamento de Promoção 
de Redução de Lixo) Tel: 052-972-2398 (em japonês)  
 
* Caso necessite de intérprete, utilize o “Triofone” (conversa em 3 simultaneamente) do Centro 
Internacional de Nagoya. Tel: 052-581-6112 (terça a sexta, das 10h às 12h e 13h às 17h). 
 
Informações: Kankyo-kyoku Sagyo-ka (Secretaria do Meio Ambiente Divisão de Serviços) – 

Tel: 052-972-2385 (em japonês) 
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 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: 

2 de Fevereiro das 8h45 às 12h 
1º de Março das 8h45 às 12h 
22 de Março das 8h45 às 12h 
29 de Março 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. 
 
 
 
 Clínicas de emergência noturna, nos finais de semana e feriados em Nagoya  

(休日診療所、名古屋医師会急病センター) 

Você sabia que o tratamento médico de emergência está disponível quando as instituições 
médicas regulares estão fechadas (aos domingos, feriados nacionais, durante o período de final 
de ano / ano novo e à noite)? Confira qual a clínica mais próxima de onde reside para não ser 
pego de surpresa em um domingo ou feriado, tornando-se muito estressante se não estiver 
preparado. A lista completa de clínicas de emergência em Nagoya pode ser encontrada no site da 
cidade de Nagoya em: http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html 
Para obter informações sobre outras clínicas em Aichi, entre em contato com o Centro de 
Informações sobre Tratamento Médico de Emergência de Aichi (telefone: 052-263-1133).  
Você também pode procurar instalações médicas no site do Centro em: http://www.qq.pref.aichi.jp/
 
 
 
 Dúvidas do cotidiano: Preciso pagar o imposto de renda japonês sobre a pensão recebida no exterior? 

（外国人暮しの Q＆A「本国でもらう年金に対し日本の税金を支払わなければいけないか」） 

 
Pergunta: sou um cidadão estrangeiro que está no Japão há dois anos. Recebo pensão no 

meu país de origem, que é depositada na minha conta bancária, da qual retiro dinheiro quando 

necessário. Sou obrigado a pagar o imposto sobre minha pensão do meu país de origem? 
 

Resposta: a pensão (nenkin / 年金) paga é classificada como renda (shotoku / 所得) e, portanto, está 

sujeita ao imposto de renda (shotokuzei / 所得税). No entanto, no caso da renda de um cidadão 

estrangeiro proveniente de fontes fora do Japão, o alvo da renda sujeita ao imposto de renda no Japão 
dependerá da classificação do status residencial da pessoa. 
O alvo da responsabilidade tributária individual é determinado de acordo com as categorias de Residente 

(kyojūsha / 居住者) e Não-residente (hi-kyojūsha / 非 居住者). Um residente é um indivíduo que tem um 

domicílio (jūsho / 住所) ou que teve uma residência (kyosho / 居所) continuamente no Japão por pelo 

menos um ano. As pessoas fora desta categoria são classificadas como Não residentes. Na categoria 
Residente, indivíduos de nacionalidade não japonesa que tiveram domicílio ou residência no Japão por um 
período total de cinco anos ou menos no período de dez anos, são classificados ainda como Residentes 

não permanentes (hi-eijūsha /非永住者). Os residentes que não sejam residentes não permanentes são 

classificados como residentes permanentes (eijūsha /永住者). 

 
Quanto ao alvo da tributação de acordo com o status residencial, toda a renda de um residente permanente, independentemente de fontes dentro 
ou fora do Japão, está sujeita a tributação. No caso de um residente não permanente, a renda proveniente de fontes no Japão e a renda 
proveniente de fontes fora do Japão que são pagas no Japão ou remetidas ao Japão estão sujeitas a tributação. Em outras palavras, a renda de 
um residente não permanente no Japão está sujeita a impostos. 
 
Na sua situação, considerando que está no Japão há dois anos, seria classificado como residente não permanente. Sua pensão paga em uma 
conta bancária estrangeira não está, portanto, sujeita ao imposto de renda japonês. Embora pareça que a retirada de fundos para despesas diárias 

no Japão da sua conta bancária no exterior não seja considerada uma remessa (sōkin / 送 金), isso pode variar dependendo das circunstâncias, 

portanto, consulte o escritório da receita. 
 
Por outro lado, pagamentos feitos no Japão ou remessas para o Japão são tributáveis, portanto deverá enviar a declaração final de imposto de 

renda (kakutei shinkoku /確定申告).Na hora de efetuar a declaração final de imposto de renda, se a renda estrangeira estiver sujeita a imposto 

equivalente ao imposto de renda de acordo com leis e regulamentos estrangeiros, ela poderá ser deduzida do valor do imposto de renda japonês a 

ser pago, até um determinado valor, chamado crédito de imposto estrangeiro para não residentes (gaikokuzei-gaku kojo / 外国税額控除). 

Para mais detalhes, consulte o escritório da receita mais próximo.

http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/

