
Informamos que os eventos abaixo estão sujeitos a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. 
 

Aviso 
Consulte o site do Centro Internacional de Nagoya para obter recursos para ajudá-lo a se manter informado sobre a nova situação do coronavírus.  
. Informação da cidade de Nagoya 
. Links para informações emitidas pelo governo em inglês 
https://www.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: 26 (domingo) de Abril (14h às 14h30)  
10 (domingo) de Maio (14h às 14h30) 
24 (domingo) de Maio (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 Centro Internacional de Nagoya convida todos os estrangeiros 
recém-chegados ao Japão e aqueles que tenham a intenção de 
aprimorar o idioma japonês a participarem do curso de língua 
japonesa “NIC Nihongo no Kai”, ministrado por professores 
voluntários. Os professores japoneses são experientes no ensino do 
idioma e lecionam a partir do nível básico até aulas de Kanji. O curso 
abrange também as expressões mais usadas no cotidiano, os 
costumes, as tradições e a cultura japonesa. Venha participar!  
Data da inscrição: 10 (domingo) de Maio, das 11h às 11h30 na Sala 
de Conferência 1 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 inscrição para o 
segundo curso a partir das 12h30. Poderá somente se inscrever 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 às pessoas residentes em Nagoya.  
Período: 17 (domingo) de Maio a 26 (domingo) de Julho, no total de 
11 aulas, todos os domingos (duração de cada aula, 90 minutos).  
Número de vagas: 15 a 20 vagas por curso. Caso 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)  

O Centro Internacional de Nagoya ministrará cursos de japonês 
voltado às crianças estrangeiras em idade escolar. Serão ministradas 
aulas de japonês necessárias à vida escolar e ao cotidiano. As 
pessoas que estejam estudando no curso noturno do ensino 
fundamental (Yakan Chugakko) deverão participar do Curso para 
Estudantes do Ensino Médio do NIC. 
Data da inscrição: 10 (domingo) de Maio das 9h45 às 10h15, na 
Sala de Exibições 3 do 4º andar.  
Período: 17 (domingo) de Maio a 19 (domingo) de Julho, no total de 
10 aulas, todos os domingos das 10h às 11h30.  
 
 

  

Público alvo: crianças de 6 a 15 anos, que não tenham o 
idioma japonês como língua materna (nascidas entre 2/Abr/2005 
a 1/Abr/2014)  
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) 

Curso de japonês voltado aos jovens não nativos do idioma 
japonês (nascidos até 1º de abril de 2005) que atualmente 
frenquentam ou pretendem ingressar no ensino médio e 
necessitam de assistência no aprendizado do idioma japonês. 
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: 10 (domingo) de Maio das 14h às 14h30, na 
Sala de Exibições 3 do 4º andar. Pagamento a partir das 15h15. 
Após inscrição, será realizada entrevista. Caso haja vagas em 
aberto, serão aceitas inscrições mesmo após a data de 
inscrição. Entre em contato com a Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação para obter informações. 
Período: 17 (domingo) de Maio a 19 (domingo) de Julho, no 
total de 10 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 10 aulas 
Número de vagas: 20 vagas, definidos com base nas 
necessidades do aluno 
Formulário de inscrição: disponíveis nas caixas de panfletos 
do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar ou no site. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-
581-5689. E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Recrutamento de voluntários de idioma em casos de 

catástrofes e voluntários de idioma (語学・災害語学ボラン

ティア登録説明会) 

Se você está interessado em se tornar um voluntário registrado 
no Centro Internacional de Nagoya, participe da reunião 
explicativa e de registro. Confira no site do NIC os detalhes 
sobre as atividades de voluntariado, frequência e requisitos para 
registro. Às pessoas que se registrarem como voluntários de 
idioma em casos de catástrofes, solicitamos participarem do 
treinamento que será realizado após a reunião explicativa, das 
14h30 às 16h30 (exceto 5/Set). 

Datas da reunião explicativa: ① 18 (sábado) de Abril; ② 3 

(sexta) de Julho; ③ 5 (sábado) de Setembro; ④ 6 (sexta) de 

Novembro; ⑤ 7(domingo) de Fevereiro das 13h30 às 14h30. 
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Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar, Sala de 
Treinamento 3 (6/Novembro, Sala de Treinamento 1 no 3º 
andar) 
Inscrições: por telefone, até as 17h do dia anterior à data 
da reunião. 
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 Centro Internacional de 

Nagoya (国際交流ウォーキング)  

O grupo de voluntários do NIC Walking Guides, estará 
organizando nova caminhada para oferecer a oportunidade 
de intercâmbio entre estrangeiros e japoneses enquanto 
exploram a cidade. Neste  novo enconro, a oportunidade de 
conhecer o Centro de Pesquisas sobre Mitigação de 
Desastres da Universidade de Nagoya. Participe deste novo 
passeio.  
Data: 30 (sábado) de Maio, das 13h às 15h (encontro às 
12h45)   
Local de encontro: na estação [Nagoya Daigaku] do metrô 
da linha Meijo às 12h45 
Taxa de participação: gratuita 
Número de participantes: 20 estrangeiros (por ordem de 
reserva) e 10 japoneses (por sorteio) 
Inscrições: a partir do dia 25 (sábado) de Abril, às 10h, por 
E-mail. Informar nome, nacionalidade e número de telefone 
celular.  
E-mail: nicwalking@nic-nagoya.or.jpTreinamento de  
 

 Formação para Apoio aos Estudantes e Crianças 
Estrangeiras – Introdução  

(外国人児童・生徒サポーター研修【入門編】) 

 Será realizado treinamento para as pessoas interessadas 
no suporte de crianças e estudantes estrangeiros. O 
treinamento estará abordando a realidade atual e as 
questões das crianças estrangeiras nas escolas e de como 
pode ser realizado o suporte às mesmas. 
  

O treinamento será realizado somente em japonês. Será dada preferência 
para as pessoas que ainda não estão atuando ou que estejam atuando há 
pouco tempo no apoio destas crianças.   
Datas e horários: 14 (domingo) de Junho; 28 (domingo) de Junho; 12 
(domingo) de Julho (13h30 às 16h30) 
Público alvo: pessoas que tenham interesse na educação de crianças 
estrangeiras ou atuando há pouco no apoio às mesmas 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferência 1  
Taxa de participação: 1.500 ienes, estudantes 1.000 ienes (para as 3 
vezes) 
Número de vagas: 40 pessoas, definidas através de seleção  
Inscrições: de 12 (sábado) de maio a partir das 10h a 23 (sábado) de maio 
até as 17h, por telefone 052-581-5689, e-mail: seminar-vol@nic-
nagoya.or.jp; ou site em japonês 
 

 Bazar de Livros Usados (本のリサイクルバザー) 

Este bazar é realizado todos os anos com o intuito de promover a 
compreensão internacional dos moradores locais e a utilização efetiva de 
livros e revistas. Livros de bolso, livros infantis, sobre o Japão, para estudo 
de japonês e muito mais.Os preços são definidos pelos visitantes, como 
doação. Parte da renda será revertida para a alfabetização de países em 
desenvolvimento através da UNESCO Japan e para a compra de novos 
livros. 
Data: 7 (domingo) de Junho das 13h às 15h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar, Sala de Conferência 1 
Entrada: franca 
Informações: Balcão de Informações – Tel: 052-581-0100 
 
 

 Consulta sobre Saúde para os Estrangeiros Residentes  

(外国人健康相談会) 

Será realizada consulta sobre saúde para que os estrangeiros residentes 
com dificuldades no idioma, possam receber informações sobre prevenção 
e detecção precoce de doenças, informações sobre o sistema de 
tratamento médico.  
Data: 17 (domingo) de Maio das 13h30 às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferência 1 
Taxa: gratuita 
Informações: Balcão de Informações – Tel: 052-581-0100 
 

 

 

Os eventos abaixo relacionados, estão sujeitos a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. 
 

 HAND ART Marché Nagoya Vol.7  
HAND ART Marché é um evento que 
apresenta ítens cheios de entusiasmo do 
criador. Cada peça é um original não 
encontrado em outro lugar, uma expressão 
de individualidade que emana de uma forma 
própria, uma obra única de seu criador. 
Venha conferir os ítens originais de moda, 
peças para interiores, artesanato e muito 
mais. 
Data: 26 (domingo) de Abril das 11h às 15h 
Local: Fukiage Hall (Salão de Exposições de 
Moda 1 e 2) – Nagoya-shi Chikusa-ku 
Fukiage 2-6-3 
Ingresso: 1.000 ienes (antecipado), 1.200 
ienes (ingresso do dia) *valores a confirmar 
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação 
[Fukiage] do metrô da linha Sakuradori 
Website: https://www.enjoy-
marche.jp/nagoya7/index.html 
 
 

 Belgian Beer Weekend 2020 (ベルギービ

ールウィークエンド 2020) 

Cerveja, comida típica, música e estilo de 
vida belga! O evento Belgian Beer Weekend 
estará de volta em Nagoya por 14 dias no 
Parque Hisaya Odori. Aproveite o feriado do 
Golden Week para mergulhar nesse clima 
divertido! Participe! 
Data: 23 (quinta) de Abril a 6 (quarta) de 
Maio. 

Horário: 24 a 26/abril das 16h às 21h, 
27/abril a 5/maio das 11h às 21h, último dia 
até as 20h 
Local: Hisaya Odori Koen, Edion Hisaya 
Hiroba e Angel Hiroba (Parque Hisaya Odori) 
Bilhete de alimentos e bebidas: Starter Set 
3.200 ienes (antecipado 2.950 ienes) (inclui 1 
copo original + 11 moedas para as cervejas 
e/ou pratos típicos)Acesso: 3 minutos das 
saídas 5 e 6 da estação [Yabacho] do metrô 
da linha Meijo 
Website: https://belgianbeerweekend.jp/ (em 
japonês) 
 
 

 Zen Nihon Umaimono Matsuri 2020 in 
Moricoro Park  

(全日本うまいもの祭り 2020 inモリコロパー

ク) 

Este animado festival de comida, vem sendo 
realizado na semana do Golden Week, 
durante os últimos 6 anos, com mais de 100 
mil visitantes todos os anos. Desfrute do 
"umaimono" (comida saborosa) e da culinária 
regional de todo Japão, no Parque Moricoro. 
Data: 29 (quarta, feriado) de Abril a 6 (quarta, 
feriado) de Maio das 10h às 17h. Entrada 
permitida até as 16h30 
Local: Ai Chikyuhaku Kinen Koen Moricoro 
Park – Aichi-ken Nagakute-shi 
Ibaragabasama Otsu 1533-1 
 

Ingresso: adultos, bilhete de 1 dia, 700 
ienes; crianças do Shogakko, bilhete de 1 dia, 
300 ienes, crianças pré-escolares gratuito. 
Reentrada permitida somente no mesmo dia. 
Taxa de bebidas e alimentos à parte. Bilhetes 
antecipados com desconto, à venda nas 
agências Ticket Pia, lojas de conveniências 
Seven Eleven e Lawson. 
Acesso: ao lado da estação [Ai Chikyuhaku 
Kinen Koen] da linha de trem Linimo 
Website: https://umatsuri.jp/ (em japonês) 
 
 

 Abril no Planetário: “Céus Estrelados ao 
Redor do Mundo” 

 (プラネタリウム一般投影 4 月「世界の星空

めぐり」) 

Atenção: o Museu de Ciências de Nagoya 
está fechado temporariamente devido 
medidas contra o novo cornavírus, não 
tendo no momento a data exata de 
reabertura. Confirme no site do Museu a 
data da reabertura e a programação dos 
eventos.  

 
Os observatórios astronômicos mais recentes 
são construídos em altitudes elevadas, 
longedas luzes da cidade, onde o ar é raro e o 
vapor d’água é mínimo. Não perca esta rara 
oportunidade de visitar e ver o céu noturno de 
observatórios de todo o mundo (comentários 
em japonês) 
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Data: 8 (quarta) de Abril a 8 (sexta) de Maio (6 
vezes/dia)  
Local: Nagoya-shi Kagakukan (Museu de 
Ciências da Cidade de Nagoya) – Planetário 
“Brother Earth” – Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
2-17-1 
Ingresso: adultos 800 ienes, universitários e 
estudantes do ensino médio 500 ienes,  
crianças até o ensino fundamental gratuito 
(inclui ingresso para o museu)  
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação 
[Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama 
ou Tsurumai 
 

 Observação das estrelas no Museu de 

Ciências – Lua e Venus (名古屋市科学

館 市民観望会「月と金星をみる会」) 

Após uma breve explicação no planetário, os 
visitantes seguirão para o telescópio 
principal, na cobertura, e outros telescópios, 
para observar os objetos celestiais 
recomendados para esta noite (comentários 
em japonês. Em caso de chuva, o evento 
será limitado à apresentação no planetário). 
Data: 1º (sexta) de Maio das 18h15 às 20h30 
Local: Nagoya-shi Kagakukan (Museu de 
Ciências da Cidade de Nagoya) – Planetário 
“Brother Earth” – Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
2-17-1 
Taxa de participação: adultos 700 ienes, 
crianças até o ensino fundamental 300 ienes 
Número de vagas: 250 (crianças até o 
ensino fundamental, acompanhadas do 
responsável)Inscrição: para participar, envie 
um cartão postal pré-pago com resposta, com 
o nome do evento [May 1 – Stars] para: 460-
0008 Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-7-1 
Nagoya City Science Museum, até o dia 13 
(segunda) de Abril, informando nome do 
representante, endereço, número e nome dos 
participantes (número de adultos e crianças 
até o ensino fundamental), telefone de 
contato 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 Higashiyama 
ou Tsurumai 
 

 NAGOYA ANTIQUE MARKET 
Uma feira com mais de 80 vendedores 
ambulantes com uma ampla variedade de 
antiguidades e itens nostálgicos da Europa e 
Estados Unidos, itens retrô da era Showa 
(1926-1989), produtos de segunda mão e 
muito mais. Não percam também a área de 
comidas com vários food truck e barracas. 
Data: 18 (sábado) de Abril das 10h às 20h e 
19 (domingo) de Abril das 10h às 16h 
Local: Higashi Betsuin (Templo de Higashi 
Betsuin) – Nagoya-shi Naka-ku 
Entrada: franca 
Acesso: 3 minutos a pé da saída 4 da 
estação [Higashi Betsuin] do metrô da linha 
Meijo 
Webste: https://antique-mkt.net/ 
 

 Museu de Ciências da Cidade e Nagoya 
– Planetário Noturno: Noite da estação 

espacial (名古屋市科学館 プラネタリウム

夜間投影「宇宙ステーションの夜」) 

A Estação Espacial Internacional é a maior 
dos satélites artificiais da Terra e é visível a 
olho nu como um ponto de luz brilhante, 
mesmo em áreas urbanas. A equipe do 
Museu utilizará as instalações do planetário 
para explicar como você pode vê-lo e o que 
pode ver (comentários em japonês. Limitado 
a pessoas a partir do ensino médio) 
Data: 26 (terça) de Maio das 18h30 às 19h30 
Local: Nagoya-shi Kagakukan (Museu de 
Ciências da Cidade de Nagoya) – Planetário 
“Brother Earth” – Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
2-17-1 
Ingresso: pessoas a partir do ensino 
fundamental 700 ienes (limitado a 350 
partcipantes)  
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação 
[Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama ou 
Tsurumai 
Inscrição: para participar, envie um cartão 
postal pré-pago com resposta, com o nome 
do evento [May 26 – Night Planetarium] para: 
460-0008 Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-7-1 
Nagoya City Science Museum, até o dia 13 
(quarta) de Maio, informando nome do 
representante, endereço, número e nome dos 
participantes (máximo de 5 pessoas), 
telefone de contato e preencher o nome e 
endereço do destinatário no cartão resposta 
para retorno. (não será aceita inscrição por 
outros meios). 

 Todagawa Kodomo Matrusi  

(とだがわこどもまつり) 

As crianças podem desfrutar de um dia 
divertido no maior festival para crianças no 
Todagawa Kodomo Land, com entrada e 
atividades totalmente gratuitas. No dia 3, 
assista ao concerto de kajii com instrumentos 
de objetos do cotidiano; no dia 4, o concerto 
lássico de SaMaakajii com instrumentos de 
objetos do cotidiano; no dia 5, o show de 
comédia do Pleasure B’s (300 vagas por 
sessão, ingressos a serem distribuídos todos 
os dias); complete o stamp rally, participe de 
aulas experimentais de artesanato, culinária 
para crianças, e muito mais. Os mascotes do 
Todagawa Kodomo Land Kappi, Hirara e 
Purupuru estarão esperando a sua visita.  
Data: 3 (domingo, feriado) a 5 (terça, feriado) 
de Maio Local: Todagawa Kodomo Land 
(localizado no Parque Agrícola da Cidade de 
Nagoya, no Todagawa Ryokuchi) – Nagoya-
shi Minato-ku  
Entrada: franca (estacionamento 500 
ienes/carro duranto o evento) 
Acesso: da estação [Tokaidori] do metrô da 
linha Meiko, pegue o ônibus no terminal 3 
sentido [Kawai kobashi], descer no ponto 
[Nanyo Shisho] e caminhar cerca de 10 
minutos.  Da estação [Takabata] do metrô da 
linha Higashiyama, pegue o ônibus no 
terminal 5 sentido [Kawaikobashi], descer no 
ponto [Nanyo Shisho] e caminhar cerca de 10 
minutos. Da estação [Haruta] da linha de trem 
JR Kansai, pegar o ônibus circular [Nanyo 
Junkai Bus] saindo do terminal 2 (sentido 

horário/右回り), descer no ponto [Todagawa 

Ryokuchi] e caminhar cerca de 5minutos 
 

 
Atenção: as exposições abaixo apresentadas estão sujeitas a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. Consulte os sites dos museus antes 
de se deslocarem.  
 
 

 Museu de Arte Provincial de Aichi:  Cinco favoritos do Ukiyo-e – Utamaro, Sharaku, Hokusai, Hiroshige e Kuniyoshi (愛知県美術館「大

浮世絵展 歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演」) 

Esta exposição em grande escala apresenta obras-primas de cinco artistas populares do ukiyo-e - os quatro 
grandes mestres, Kitagawa Utamaro, Toshusai Sharaku, Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige, juntamente 
com Utagawa Kuniyoshi, cujo trabalho se tornou cada vez mais popular nos últimos anos - selecionado a partir 
de museus e coleções particulares, dentro e fora do Japão, por sua qualidade e condição de transmitir a cor 
vibrante de sua produção original. As excelentes obras selecionadas de acordo com os motivos favoritos dos 
cinco mestres - as “belezas” de Utamaro, “atores” de Sharaku , "Paisagens" e "flores e pássaros" de Hokusai e 
Hiroshige e "guerreiros" e "caricaturas" de Kuniyoshi - o convidarão a apreciar plenamente a essência da 
beleza do ukiyo-e, que há muito tempo fascina o mundo. Não percam esta oportunidade única de apreciar 
obras de alta qualidade em uma única exposição. 
Data: 3 (sexta) de Abril a 31 (domingo) de Maio das 10h às 18h (sextas das 10h às 20h). Entrada permitida 
até 30 minutos antes do fechamento. 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 4/maio, feriado) e 7 (quinta) de Maio 
Local: Aichi-ken Bijutsukan (Museu de Arte Provincial de Aichi – Centro de Arte e Cultura de Aicih 10º andar) – 
Aichi-ken Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1-13-2 
Ingresso:  adultos 1.400 ienes, universitários e estudantes do ensino médio 1.100 ienes, crianças até o 
ensino fundamental gratuito. Descontos para as pessoas portadoras da caderneta de deficiente. O ingresso 
permite acesso à exposição simultânea do museu. 
Website da exposição: https://dai-ukiyoe.jp 
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 Museu de Arte Menard: Exposição da coleção – A Europa dos pintores (メナード美術館「所蔵企画展 画家たちの欧羅巴」（ヨーロッパ）」) 

Com a Restauração Meiji, a modernização do Japão progrediu e iniciando um rápido influxo da cultura ocidental. Os 
artistas japoneses também ficaram chocados com a cultura e a arte europeia e incorporaram elementos do que viram, em 
seus próprios trabalhos em vários graus. Esta exposição analisa a expressão criada a partir das aspirações e da 
sensação de conflito mantidos pelos artistas japoneses de estilo ocidental em relação à Europa, através de cerca de 55 
obras. Venha apreciar não somente o charme das obras de arte, mas também a “Europa” da visão dos artistas. 
Data: até 31 (domingo) de maio das 10h às 17h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento). 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 4/de maio) e 7/maio (quinta) 
Local: Menard Bijutsukan (Museu de Arte Menard) – Aichi-ken Komaki-shi  
Inresso: adultos 900 ienes, universitários e estudantes do esino médio 600 ienes, estudantes do ensino fundamental 300 
ienes, pessoas portadoras da caderneta de deficiente e um acompanhante, gratuito. 
Acesso: 15 minutos a pé da estação [Komaki] da linha de trem Meitetsu Komaki, conectada à linha Kamiiida do metrô 
Website: https://museum.menard.co 

 

 Museu de Arte da Cidade de Nagoya: [Eterna Mucha, de Mucha a mangá – a magia da linha] (名古屋市美術館「みんなのミュシャ ミュシャからマン

ガへ―線の魔術」) 

As obras de Alphonse Mucha (1860-1939) e o uso diferenciado de linhas curvas do artista são familiares para muitos. 
Com cerca de 250 obras no total, esta exposição que explora o mundo de Mucha, não apenas apresenta obras do próprio 
Mucha, mas também de artistas influenciados por seu trabalho, incluindo artistas britânicos e americanos das décadas de 
1960 e 70, mangá japonês e muito mais. 
Data: 25 (sábado) de Abril a 28 (domingo) de Junho das 9h30 às 17h (sextas das 9h30 às 20h) (entrada permitida até 30 
minutos antes do fechamento). 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 4/maio) e 7 (quinta) de maio 
Local: Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Nagoya) – Nagoya-shi Naka-ku  
Ingresso: adultos 1.500 ienes (1.300 ienes), universitários e estudantes do ensino médio 1.000 ienes (800 ienes), 
crianças até o ensino fundamental gratuito. Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados e para grupos 
acima de 20 pessoas. O ingresso permite acesso à exposição permanente do museu. 
Site da exposição: https://www.ctv.co.jp/event/mucha2020_nagoya/ 
Website: http://www.art-museum.city.nagoya.jp/ 
 

 Exposição Especial do Museu da Cidade de Nagoya: Exposição A Magia de Alice no País das Maravilhas 

(名古屋市博物館 特別展「不思議の国のアリス展」) 

Alice no País das Maravilhas, escrita há 150 anos pelo autor inglês Lewis Carroll, continua sendo um clássico muito 
amado em todo o mundo. Esta exposição aborda o charme misterioso de Alice através de cerca de 200 obras de 
artistas contemporâneos como Eric Carle, incluindo materiais que contam os segredos da criação de Alice, incluindo 
materiais valiosos revelados pela primeira vez no Japão. 
Data: de 18 (sábado) de Abril a 14 (domingo) de Junho das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30) 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 4/maio), 4ª terça-feira do mês e 7/maio (quinta) 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) – Nagoya-shi Mizuho-ku  
Ingresso: adultos 1.400 ienes (1.200 ienes), universitários e estudantes do ensino médio (necessário apresentação 
de documento de identificação) 1.000 ienes (800 ienes), estudantes do ensino fundamental 600 ienes (400 ienes). 
Portadores da caderneta de deficiente e até 2 acompanhantes, desconto de 50% no ingresso do dia. Os valores 
entre parênteses são para ingressos antecipados e para grupos acima de 20 pessoas. 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori 
Website: http://www.alice2019-20.jp/ 
 

 Prorrogação do prazo para entrega da 
declaração final do imposto de renda 

para o dia 16 (quinta) de abril (申告所得税

等の申告・納付期限が 2020 年 4 月 16 日

（木）まで延長されました。) 

Como medida para impedir a disseminação do 
novo coronavírus, o prazo para a entrega da 
declaração final do imposto de renda, imposto 
sobre  doação e imposto sobre consumo para 
autônomos, foi estendido para o dia 16 
(quinta) de abril. Consulte o site da Receita 
Federal para obter detalhes. 
https://www.nta.go.jp/index.htm 

  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/ 

 

 Auxílio financeiro escolar para o ensino fundamental (就

学援助) 

Para as famílias em dificuldades financeiras para que seus 
filhos possam frequentar a escola de ensino fundamental 
(Shogakko e Chugakko), a cidade de Nagoya oferece auxílio 
financeiro escolar para o pagamento de merenda, material 
escolar e outros, necessários aos estudos.  
São elegíveis os pais que recebem o subsídio para criação de 
filhos (Jido fuyo teate) ou que a renda esteja abaixo do valor 
estipulado. Confirme os detalhes no [Aviso sobre o Auxílio 
Financeiro Escolar] distribuído na escola, shogakko ou 
chugakko, onde seu filho(a) estuda (referente aos meses de 
setembro de 2019 a agosto de 2020), ou no site da cidade de 
Nagoya. 
Solicitação: preencha o [Formulário de Solicitação do Auxílio 
Financeiro Escolar] anexo ao [Aviso sobre o Auxílio Financeiro 
Escolar] e entregue à escola onde seu filho(a) estuda. 
Informações: Divisão de Assuntos Acadêmicos do Comitê de 
Educação da Cidade de Nagoya. Tel: 052-972-3217/Fax: 
00052-972-4175 ou na escola onde a criança estuda. 
 

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

O teste de proficiência em língua japonesa é o teste de maior escala para 
avaliar e certificar a proficiência japonesa de falantes não nativos do mundo. 
Se está apenas curioso sobre o nível de sua habilidade ou gostaria de obter 
certificação como uma qualificação para futuros empregos, o JLPT é um 
ótimo meio de medir suas habilidades do “Nihongo”. Existem cinco níveis do 
teste, do N5 ao N1 (sendo o N1 o nível mais avançado). Para mais 
informações sobre o JLPT, o processo de registro, sugestões de livros 
didáticos para ajudá-lo a se preparar para o teste e algumas perguntas 
simples para ajudá-lo a decidir qual nível prestar, consulte o site oficial. 
O JLPT é realizado duas vezes ao ano, em julho e dezembro. As inscrições 
para o teste de julho estão suspensas no momento, devido a medidas 
preventivas do novo coronavirus. A princípio, novas informações estão 
programadas para o dia 6/Abril (segunda). Confirme no ste abaixo as novas 
informações.  
Data do exame: dia 5 (domingo) de Julho 
Período para inscrição: de 27 (sexta) de Março a 20 (segunda) de Abril 
Como se inscrever: a partir de 2020, a inscrição será somente online. 
Confira os detalhes no site abaixo. 
Taxa de inscrição: 5.500 ienes (incluso imposto) 
Website: http://info.jees-jlpt.jp/ 

DICAS DO COTIDIANO 
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 Dúvidas do cotidiano: Mudei de cidade, mas recebi a cobrança do imposto residencial da cidade onde morava 

(市外に引っ越したが前に住んでいた市から住民税の請求が来た) 

 
Pergunta: Depois de morar na cidade de Nagoya por cinco anos, mudei-me para outra cidade em 7 de janeiro deste ano 
(2020), mas recebi a cobrança do imposto residencial da cidade de Nagoya depois que me mudei.Por que tenho que pagar 
impostos para a cidade de Nagoya sendo que nem moro lá? 
 
Resposta: O imposto residencial (Juminzei) é um imposto local que deve ser pago ao município e província em que vive (ou 
está registrado como residente) e é cobrado separadamento do imposto de renda (shotokuzei) pago ao governo nacional. A 
obrigação de pagar o imposto residencial entra em vigor em 1º de janeiro de cada ano devendo pagar o imposto sobre a 
renda do ano anterior. 
Por exemplo, o imposto residencial sobre sua renda no período de janeiro a dezembro de 2018, é deduzido do seu salário mensal de junho de 
2019 a maio de 2020. Para aqueles que pagaram diretamente o imposto residencial, o pagamento foi em quatro parcelas, em  junho, agosto e 
outubro de 2019 e janeiro de 2020. 
Se você estava deduzindo o imposto residencial do seu salário, paga-se o imposto sobre sua renda de 2018 à cidade de Nagoya, de junho de 
2019 a maio de 2020. Portanto os pagamentos devidos para janeiro a maio deste ano, devem ser feitos ainda para a cidade de Nagoya, mesmo 
que tenha se mudado para outro município. 
Além disso, como você ainda era residente de Nagoya em 1º de janeiro deste ano, o imposto a partir de junho de 2020, também deverá ser pago à 
cidade de Nagoya, recebendo os avisos solicitando o pagamento. O imposto residencial a ser pago à cidade onde reside atualmente, será a partir 
do ano de 2021. Informações detalhadas sobre imposto residencial, forma de pagamento, consulte o balcão de impostos da cidade onde reside 
atualmente.  
 

 Serviço de atendimento aos domingos nas Subprefeituras e sucursais da Cidade de Nagoya (区役所・支所の日曜窓口) 

Para proporcionar aos estrangeiros maior acessibilidade aos serviços da prefeitura, as subprefeituras e sucursais estão abertas em domingos 
predeterminados. Em princípio, o balcão de atendimento aos domingos, está aberto uma vez por mês, no primeiro domingo do mês (segundo 
domingo nos meses de abril, maio, setembro, novembro e janeiro); também no penúltimo e último domingo de março e quarto domingo de abril, 
para procedimentos relacionados a mudanças de e para a cidade de Nagoya. * As datas estão sujeitas a alterações ou cancelamentos. 
 

2019 2020 

* Atenção: alguns procedimentos podem não estar disponíveis, podendo 
ser solicitado o comparecimento em data posterior para procedimentos 
que exigem confirmação com outros órgãos governamentais locais ou 
nacionais. 

 
 

Data Data Horário 

5/Abril 10/Janeiro 8h45 – 12h 

12/Abril 7/Fevereiro 8h45 – 12h 

10/Maio 7/Março 8h45 – 12h 

7/Junho 21/Março 8h45 – 12h 

5/Julho 28/Março 8h45 – 14h 

2/Agosto 8h45 – 12h  

8/Setembro 8h45 – 12h  

4/Outubro 8h45 – 12h  

1/Novembro 8h45 – 12h  

6/Dezembro 8h45 – 12h  

 

 Subsídio para atividades de intercâmbio internacional e/ou fomento da comunidade multicultural (国際交流・多文化共生推進活動に助成) 

Podem ser solicitados subsídios para aulas de japonês, eventos interculturais, eventos que aprezentam a cultura estrangeira e outros projetos de 
intercâmbio internacional e promoção multicultural da comunidade a serem realizados entre abril de 2020 e março de 2021. A inscrição está aberta 
a grupos que se envolvem em atividades de intercâmbio internacional e promoção da comunidade multicultural há mais de um ano. O subsídio 
cobre até metade das despesas do programa (até 1/3 para programas realizados fora do Japão), até o valor máximo de 100.000 ienes (200.000 
ienes para programas relacionados às cidades irmãs e cidades parceiras de Nagoya).  
Período de inscrição: 1º (quarta) a 30 (quinta) de Abril de 2020 
Solicitações e informações: Divisão de Relações Internacionais da Secretaria de Turismo, Cultura e Intercâmbio – Tel: 052-972-3062 Fax: 052-
972-4200 (em japonês ou inglês) 
 

 A Província de Aichi elaborou um guia para o seu futuro e dinheiro  

(「愛知県に住む外国人のみなさんへ 知って安心！あなたの未来とお金のまるっとガイドブック」を作成しまし

た)  
A Província de Aichi tem o segundo maior número de residentes esrangeiros, depois de Tokyo, com mais de 270 mil 
residentes estranteiros, com um aumento significativo de residentes permanentes. 
Muitos dos residentes estrangeiros que vivem no Japão, mesmo por longos períodos de tempo, têm dificuldades em 
planejar suas vidas devido à falta de informações sobre os sistemas japoneses, como moradia, educação e 
aposentadoria. 
 
Para auxiliar os residentes estrangeiros a viverem com estabilidade, a Província de Aichi elaborou um livreto em 
vários idiomas, destacando a importância de ter um plano de vida que leve em consideração fatores como educação 
das crianças, compra de uma casa e a vida após a aposentadoria, além de inscrição no seguro social. 
O livreto está disponível para download em 7 idiomas (japonês, inglês, português, chinês, filipino, vietnamita e 
espanhol) através do site: https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/lifeplanguidebook.html 
 
 

 Guia de suporte para desfrutar de uma vida segura na Província de aichi (「愛知県で安心・安全な生活を楽しむためのサポートガイドブッ

ク」) 

As empresas que contratam recursos humanos estrangeiros devem orientar sobre regras de estilo de vida, etiqueta e como usar instituições 
médicas para que trabalhadores estrangeiros recém-chegados possam se adaptar facilmente à vida no Japão, além de prestar assistência na 
adaptação à vida profissional e social.  
 
A Província de Aichi produziu um conjunto de materiais que podem ser usados como ferramentas de apoio ao fornecer esse tipo de orientação a 
funcionários estrangeiros, consistindo de um [Programa de Treinamento] [Materiais didáticos] e [Manual do Instrutor]. 
 
Abrangendo áreas como trabalho, dinheiro, regras, moradia, transporte, prevenção de crimes e doenças e ferimentos, os materiais didáticos são 
um recurso útil para quem vem trabalhar no Japão. 
Os materiais didáticos estão disponíveis para download em japonês fácil, português, chinês, filipino, vietnamita, espanhol, indonésio e inglês, com 
o japonês sendo apresentado ao lado de cada idioma estrangeiro. Também está disponível uma série de vídeos complementares do YouTube.  
Materiais para download: https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/soukitekioucurriculum.html 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/lifeplanguidebook.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/soukitekioucurriculum.html

