
 
 
 
 
 

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 
https://www.nic-nagoya.or.jp 
 
O Curso de Japonês do NIC para adultos, Curso de Japonês do NIC para Crianças e o Curso do NIC para Estudantes do Ensino 
Médio, ainda não estão confirmados. 
Os detalhes serão anunciados no site do NIC https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/, assim que forem confirmados.  
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
Informamos que os eventos abaixo estão sujeitos a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. 
 
 
Declaração de Estado de Emergência na Província de Aichi. (Até o dia 6 (quarta) de maio)(sujeito a alteração) 
O Estado de Emergência foi declarado pelo Governo Nacional e o Governador da província de Aichi solicta a colaboração de todos nos 
seguintes itens abaixo, para impedir o aumento do número de contaminados pelo novo coronavírus. 

① Evite os três "Mitsu" (密). 

 ・[Mippei /密閉] Evite locais fechados com pouca ventilação. 

 ・[Misshu /密集] Evite locais com concentração de pessoas. 

・[Missetsu /密接] Evite locais de contato próximo como conversas a curta distância. 

 

② Evite sair de casa: limite a saída para compras de alimentos, remédios e itens necessários para o cotidiano. 

③ Não realizar eventos que reúnem pessoas, como eventos musicais e esportivos. 

 

※ Para sair de casa, não há necessidade de realizar trâmites. 

※ Supermercados, drogarias e postos de gasolina estão abertos para compras de alimentos, remédios, combustíveis e itens necessários para 

o cotidiano. 

※ Os trens e ônibus estão em funcionamento (as linhas de ônibus municipais após a meia-noite e a extensão do horário do último trem do 

metrô da linha Higashiyama às sextas-feiras, estão canceladas. Confirme no site do Departamento de Transporte Urbano da Cidade de 
Nagoya)  

※ Os hospitais permanecerão abertos para prestar atendimento. 

※ Poderá caminhar, fazer ginástica em parques e áreas abertas e com poucas pessoas. 

※ As ruas não estão fechadas. 

※ Os bancos estão disponíveis para saques. 

 
 

【Solicitação do NIC】 

Na medida do possível, procure realizar as consultas e/ou contato com o Centro Internacional de Nagoya (NIC) através de telefone ou por e-
mail, para evitar sair e ter contato com as pessoas. 
Telefone: 052-581-0100 
E-mail: portugues@nic-nagoya.or.jp 
  

 
 

 Formação de 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 
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 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 3 (sexta) de Julho; ② 5 (sábado) de Setembro; ③ 6 (sexta) de Novembro; ④ 7(domingo) de Fevereiro das 

13h30 às 14h30.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Atsuta Jingu (熱田神宮) 

Localizado no distrito de Atsuta, no sul da cidade de Nagoya, em uma área arborizada de 190 mil m2, o Santuário de Atsuta é um oásis tranquilo 
para muitos moradores de Nagoya e um local popular para visitantes, com cerca de 7 milhões de visitantes por ano. Diz-se que o Santuário foi 
estabelecido em 113 d.C., quando o lendário príncipe Yamato Takeru-no-Mikoto (veja abaixo) confiou sua espada sagrada, Kusanagi-no-Mitsurugi, 
à sua esposa, Miyazuhime-no-Mikoto, atual Odaka, no distrito de Midori. Quando o príncipe morreu logo após sua partida, a espada foi consagrada, 
mudando-se depois para Atsuta. 
O Hongu (Santuário Principal) consagra Atsuta-no-Okami, a divindade do sol Amaterasu-Omikami, encarnada pela espada, Kusanati-no-Mitsurugi. 
Além do Hongu, o distrito também abriga o Santuário Betsugu (Anexo) Hakkengu (estabelecido em 708 e objeto de veneração por guerreiros como 
Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu), 12 santuários auxiliares e 31 santuários subordinados, um Museu e várias árvores grandes, 
incluindo a Okusu (grande árvore de cânfora, na foto à direita) que foram plantadas pelo monge budista e estudioso Kobo-Daishi (Kukai). 
Um livro fotográfico com legendas em ingês está disponível para uma doação no Juyo-sho, perto do Hongu. 
 
Palavras-chave 

Kusanagi-no-Mitsurugi  (草薙神剣) 

Literalmente "espada sagrada para cortar grama", essa arma é um dos Três Tesouros Sagrados que formam a Regalia Imperial (os outros dois são 

o espelho, Yata-no-Kagami [八咫鏡], consagrado em Ise Jingu, e a jóia curva, Yasakani-no-Magatama  [八咫鏡], mantida no Palácio Imperial). Dizem 

que a espada representa bravura. 
 
A história da espada se estende até a era dos deuses, quando Susanoo-no-Mikoto descobriu a espada Ame-no-Murakumo-no-Tsurugi ("espada que 
reúne as nuvens do céu" dentro da cauda de uma serpente, apresentado-a mais tarde à sua irmã mais velha e divindade do sol, Amaterasu Omikami. 
Amaterasu-Omikami daria mais tarde a espada e outras regalias ao seu descendente Ninigi, quando este descesse à terra. 
 
Yamato Takeru-no-Mikoto 
Filho do Imperador Keiko (que se pensava ter reinado em 71-130d.C.), Yamato Takeru-no-Mikoto era um guerreiro valente, enviado por seu pai para 
pacificar as tribos locais e expandir o território de seu pai no oeste e leste. No seu caminho para o leste, ele foi presenteado com a espada, Ame-no-
Murakumo-no-Tsurugi, por sua tia, a Donzela do Santuário de Ise Jingu. depois de usar a espada para cortar grama para evitar um ataque de fogo 
em um prado aberto, Yamato Takeru-no-Mikoto rebatiozu a arma de "espada cortadora de grama". deixando a espada com sua esposa, ele irritou 
uma divindade do Monte Ibuki, e morreu de doença. 
 
Pontos a observar quando se visita um santuário 
- Antes de passar por um portão “torii”, pare e faça uma reverência. 
- O centro do passagem é considerado o caminho das divindades, por isso, os mortais são aconselhados a caminharem pelas laterais.  
. Antes de visitar o santuário, purifique-se com água no “temizu-sha / chozu-sha”. Pegue a concha com a mão direita e encha a concha com água 

Eventos com apoio do Centro Internacional de Nagoya 
 

 7º Photo Festival in Japan - Estrangeiros que amam o Japão  

(日本を愛する外国人たち・第 7回フォトフェスティバル in JAPAN) 

Uma exposição de fotografias sobre o tema [As quatro estação do Japão],  
de fotógrafos estrangeiros que procuram compartilhar a beleza do Japão.  
Data: 20 (sábado) de Junho das 9h às 20h e 21 (domingo) de Junho das 9h às 19h 
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Exibições 1, 2 e 3 
Entrada: franca 
Informações: E-mail: focusjp55@gmail.com 

 

Dicas de Passeio 

Consulta com “Gyoseishoshi” (despachante administrativo)(行政書士による相談) 

 
Um “Gyoseshoshi” é um especialista legal em procedimentos administrativos certificados e credenciados. Como profissão, o 
“gyoseihsoshi” fornece suporte a diversos procedimentos relacionados ao governo. As consultas com um “gyoseishoshi” estão 
disponíveis duas vezes por semana, no balcão de informações do Centro Internacional de Nagoya. As consultas são gratuitas, mas 
será dada preferência àqueles com reservas antecipadas. Se você tem dúvidas sobre procedimentos relacionados à imigração ou 
procedimentos envolvidos na abertura de um negócio, entre em contato com o balcão de informações do NIC para marcar uma 
consulta. 
Datas: quartas e domingos das 13h às 17h. Duração máxima de cada consulta: 50 minutos. Última consulta a partir das 16h 
Local: Balcão de Informações do Centro Internacional de Nagoya 3º andar 
Reserva: por telefone ou pessoalmente no balcão de informações – Tel: 052-581-0100 
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do reservatório. Aproxime suas mãos e a concha ao seu corpo para que a água não caia novamente no reservatório. Despeje água sobre a mão 
esquerda, depois pegue a concha com a mão esquerda e despeje um pouco de água sobre a mão direita. Devolva a concha para a mão direita, 
coloque um pouco de água na sua mão esquerda em forma de concha e use a água para enxaguar sua boca. Use a água restante para lavar a mão 
esquerda mais uma vez e por fim, lave o cabo da concha posicionando-a na vertical, derramando a água sobre o cabo e devolva a concha. 
- No santuário, retire qualquer roupa ou objeto que cubra a cabeça, jogue uma moeda (de qualquer valor) na caixa de oferenda. Faça duas 
reverências profundas, bata palmas duas vezes, preste seus respeitos/peça bênçãos antes de fazer mais uma reverência profunda. 
- Ao sair, pare no portão do “torii”, vire-se para o santuário e faça novamente uma reverência. 
 

Embora a maioria dos visitantes venha prestar homenagem no Hongu, ao passear pelos recintos, os moradores 
rezam em muitos dos santuários menores e talvez se perguntem o que as pessoas estão orando. Um empresário de 
meia-idade, curvando-se rigidamente, talvez esperando que seus negócios sejam poupados do peso dos problemas 
econômicos atuais; ou um grupo de novos funcionários recém-formados, aguardando orientações na navegação de 
seu novo ambiente; uma senhora idosa orando como ela talvez faça todos os dias em sua caminhada vespertina. 
Cada santuário é dedicado a uma divindade diferente, e associado a diferentes bênçãos, mas às vezes o “santuário” 
não precisa ser um santuário de forma alguma. O Kusunomimae-sha, literalmente “santuário diante da venerável 
árvore de cânfora”, (foto à esquerda), por exemplo, localizado perto do Portão Sul, não tem estrutura de santuário, 
mas sim uma cerca em torno de uma árvore de cânfora. Isto porque a própria árvore é objeto de veneração, 
juntamente com as divindades irmãs Izanagi-no-Mikoto e Izanami-no-Mikoto, que criaram o arquipélago japonês. 
 
A árvore há muito tempo, é venerada por sua capacidade de cura, e particularmente como uma divindade de fácil 
parto, e ainda, é dito que ao oferecer uma tábua votiva em forma de mini portão “torii”, inscrita com o próprio animal 
e nome do zodíaco oriental, seus desejos serão realizados. 
À direita do recinto está um estande aparentemente decorado com correntes de papel com cores vibrantes, 
diligentemente dobrado por paroquianos e oferecido como preces para descanso e recuperação de doenças. Muitas 
placas votivas de várias formas também são penduradas no estande, inscritas com desejos de futuros pais e pessoas 
que esperam a recuperação de familiares ou amigos indispostos. 
Enquanto algumas das mensagens são pessoais, outros são um reflexo de sentimentos sem dúvida compartilhados 
por muitos, como uma leitura anônima de tábua: “Que todos possam rir e aproveitar a vida, com boa saúde”. 

 
Acesso: a 3 minutos de caminhada da estação [Jingu-mae] da linha de trem Meitetsu Nagoya ou a 8 minutos de caminhada da estação [Atsuta] da 
linha de trem JR Tokaido ou a 7 minutos de caminhada da estação [Jingu Nishi] do metrô da linha Meijo. 
 
 
 

 Atsuta Jingu: eventos de maio (熱田神宮 5月の神事) 

Com vários rituais importantes e outros eventos realizados nos meses de maio e junho, normalmente esta é uma boa época para visitar o Santuário 
de Atsuta. Observe que esses eventos não serão acessíveis ao público este ano como parte das medidas contra a disseminação do novo coronavírus.  
 

Bugaku-Shinji (舞楽神事) 

Um ritual que data do período Heian (794-1185) no qual música e dança da corte (Bugaku) são apresentadas 
como oferendas em um palco elevado pintado de vermelho no pátio do Kagura-den do Atsuta Jingu. As belas 
e graciosas apresentações radiantes sob as folhas verdes dos jardins do santuário, levam o espectador para 
o mundo de um pergaminho da época Heian. Os sacerdotes, donzelas e membros da associação Gagaku 
do santuário Atsuta jingu, realizam o autêntico Bugaku do período Heian diante das divindades. 
A coleção no Salão de Exposição do Tesouro do Santuário, apresenta as máscaras de Bugaku, que são 
propriedades Culturais Importantes, que se diz ter sido criada durante os períodos Heian e Kamakura. 
Data: 1º de Maio 
 

Eyodo-shinji (酔笑人神事) 

Segundo o Nihon Shoki, a espada Kusanati-no-Mitsurugi foi roubada em 668, mas foi recuperada quando o 
voo do ladrão para o exterior foi impedido pelo mau tempo e mantido na capital até que o espírito vingativo 
da espada fosse determinado como a causa da doença do Imperador Temmu. 
As luzes dentro do recinto se apagam, e os sacerdotes riem em uníssono diante do Santuário Yogonoma, 
do Kagura-den, do Betsugu (santuário anexo) e do Portão Seisesu-Mon, para transmitir a alegria sentida no 
momento do retorno da espada. 
Cada sacerdote esconde uma máscara (que, segundo a tradição, não deve ser vista) em sua manga, e 
quando uma máscara é tocada com um leque, os sacerdotes reunidos caem na gargalhada. Pelo som de 
suas risadas, esse ritual místico também é conhecido como Ohoho Matsuri. 
Data: 4 de Maio 
 

Shinyotogyo-shinji (神輿渡御神事) 

Realizado no dia seguinte ao Eyodo-shinji, e da mesma forma ligada ao retorno da espada sagrada. 
Este ritual, um elo para orar pela proteção do Palácio Imperial, apresenta uma procissão de cerca de 100 
participantes em trajes da corte, acompanhando um Mikoshi (santuário portátil) do Hongu (santuário principal) 
até o portão oeste. 
Data: 5 de Maio 
 
 

Honensai (豊年祭) 

Este ritual agrícola, também conhecido como Hana-no-to, profetiza o resultado das safras do ano e agradece 
à virtude divina de Yamato-Takeru-no-Mikoo, que segundo a lenda, concedeu ao povo o conhecimento das 
práticas agrícolas e sericulturais às pessoas que encontrou em sua jornada para pacificar as terras orientais. 
Durante o festival, o Nishi-Gakusho é decorado com um diaroma (otameshi) com campos e arrozais em 
miniatura, feitos pelos sacerdotes, que é exibido de 8 a 13 de maio. 
Também haverá barracas no recinto do santuário vendendo plantas e mudas, artigos de bambu, artigos de 
cerâmica e muito mais, até meados de maio. 
Data: 8 de Maio 
Local: Hongu (Santuário Principal) e Nishi-Gakusho
 
 
 
 



 
 
 
 

Onzosai (御衣祭)  

À medida que o ritual anual Reisai (Atsuta Matsuri de 5 de junho, oferenda de Kanmiso, túnica para a 
divindade) se aproxima, é apresentado à divindade Atsuta-no-Okami. 
As túnicas são apresentadas pelo Santuário Tsukiji, no distrito de Minato, que possui instalações de 
tecelagem, em um processo de cerca de 300 pessoas, conduzido por uma faixa com “Daiichi Goyo” a serviço 
de Amaterasu-Omikami. Após a oração celebrativa do sumo sacerdote, os enviados apresentam suas 
oferendas de seda e cânhamo diante da divindade. 
Data: 8 de Maio 
 
 
 

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

 Horikawa Flower Festival 2020 (堀川フラワーフェスティバル 2020) O rio Horikawa, no centro de Nagoya, já foi 

um local renomado para ver flores como flores de pêssego e cerejeira. No seu 14º ano, o Horikawa Flower Festival 
busca recuperar um pouco desse ambiente, com 400 cestos florais criados por moradores que decoram a 
vizinhança da ponte Nayabashi.  
Data: 8 (sexta) a 23 (sábado) de Maio  
Local: às margens do rio Horikawa ao redor da ponte Nayabashi, no 
distrito de Naka 
Acesso: 6 minutos a pé das saídas 7 e 8 da estação [Fushimi] do metrô da linha Higashiyama e Tsurumai ou a 
10 minutos da saída 3 da estação [Kokusai Center] do metrô da linha Sakuradori 
Entrada: franca. Tarifas se aplicam a alguns eventos, alimentos e bebidas. 
Website: http://www.flower-festival.com/horikawa/2020/ 
 
 
 

 Wakamiya Matsuri (若宮まつり) 

Conhecido como um dos três grandes festivais de 
Nagoya, este festival é realizado anualmente nos dias 
15 e 16 de maio, no Santuário Wakamiya Hachimansha, 
o santuário da divindade tutelar de Nagoya. O carro 
alegórico Fukurokujusha, construído em 1676, é um 
ativo cultural designado da cidade de Nagoya e carrega 
marionetes de “Karakuri”, cujas performances hábeis 
fazem parte do ritual e uma das principais atrações. No 
primeiro dia, o Shigakusai (a partir das 16h), o carro 
alegórico é puxado nos arredores do santuário. No 
segundo dia, o festival principal (a partir das 10h), o 
carro alegórico é puxado pelo bairro designado.  
Data: 15 (sexta) e 16 (sábado) de Maio 
Local: Wakamiya Hachimansha (Santuário Wakamiya 
Hachimansha) – Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: próximo ao Parque Shirakawa. Próximo da 
saída 4 da estação [Yaba-cho] do metrô da linha Meijo 

 

 Tsutsui-cho / Deki-machi Tenno Matsuri (筒井町・出来町天王祭) 

O Tenno Matsuri é um festival para adorar a divindade Gozu Tenno, para proteger contra 
doenças e danos às colheitas. Realizado no primeiro sábado e domingo de junho nas 
áreas de Tsutsui-cho e Deki-machi, no distrito de Higashi, a visão do Dashi (carros 
alegóricos) sendo puxado pelas ruas é sinônimo de início de verão. 
Em Tsutsui-cho, os carros alegóricos Jinkosha e Yutoriguruma, e em Deki-machi o 
Kashikajinsha, Kasuisha e Ogishisha convergem e os representantes trocam 
cumprimentos antes das apresentações das marionetes de karakurii  de cada carro 
alegórico. Em ambas as noites, os carros alegóricos se tornam uma visão ainda mais 
espetacular quando adornados com lanternas iluminadas por velas para as festividades 
noturnas.  
Data: 6 (sábado) e 7 (domingo) de Junho (Tsutsui-cho Tenno Matsuri noturno, realizado 
também em 5 de junho a partir das 19h30) 
Local: Tsutsui, Shindeki, Deki-machi, Kodeki, em Nagoya-shi Higashi-ku  
Acesso: sentido norte da saída 1 ou 2 da estação [Kurumamichi] do metrô da linha 
Sakuradori 

 
 
 
 

 
 
 

 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/ 
 
 

 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. 
10 de Maio das 8h45 às 12h 
7 de Junho das8h45 às 12h 
5 de Julho das 8h45 às 14h 
* As datas acima estão sujeitas a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. 
 
* 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. 
 

DICAS DE EVENTOS Dicas de Eventos 

Dicas do Cotidiano 

http://www.flower-festival.com/horikawa/2020/
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/


 
 
 
 

 Cuidados a serem tomados quando houver suspeita de alguém em sua família estar infectado com o coronavírus 

ご家族に新型コロナウィルス感染が疑われる場合の注意 

 
Use salas separadas: 
. Mantenha os quartos usados pela pessoa infectada e outras pessoas na casa, separados o máximo possível. 
Use salas separadas mesmo para refeições e para dormir. 
Se houver crianças na casa ou o número de cômodos for insuficiente e não puderem ser utilizados cômodos separados, é recomendável manter uma 
distância mínima de 2 metros entre a pessoa ifectada e outros membros da família, usando uma divisória como cortina ou similar. 
Se dormirem juntos, deite-se com as cabeças nas extremidades opostas da cama. 
. O paciente deve permanecer na sala designada o máximo possível. 
Mantenha ao mínimo o uso de banheiros, banhos e outros espaços compartilhados. 
 
 
Limite o atendimento do paciente a uma pessoa, tanto quanto possível. 
. Pessoas com condições pré-existentes que afetam o coração, pulmões ou rins, diabéticos, pessoas com sistema imunológico enfraquecido e 
gestantes, devem evitar cuidar de paciente infectado. 
 
 
Use máscara 
. Não traga para fora a máscara usada da sala do paciente. 
. Não toque na superfície externa da máscara. 
Retire a máscara pelos elásticos. 
. Depois de remover a máscara, lave as mãos com sabão. 
Pode ser usado um lenço úmido, à base de alcool. 
*Se a máscara sujar, substitua-a por uma limpa e seca imediatamente. 
*Quando não tiver uma máscara, cubra a boca e o nariz com um lenço de papel, etc., ao tossir ou espirrar. 
 

 
Lave as mão com frequência 
. Lave as mãos com sabão com frequência. Use soluções à base de álcool. 
Tocar nos olhos, nariz, boca, etc., com as mãos qu tocaram o vírus pode levar à infecção através da membrana mucosa e da 
conjuntiva. Não toque nos olhos, nariz, boca, etc., com as mãos não lavadas. 
 
 
 
Arejar o ambiente 
. Areje o quarto do paciente regularmente. 
Também areje espaços compartilhadoe outras salas mantendo as janelas abertas.  

 
 
Desinfetar superfícies em áreas compartilhadas 
. Desinfecte as superfícies em áreas compartilhadas (por exemplo, maçanetas, protetores de cama, etc.) limpando com 
uma solução diluída de alvejante à base de cloro doméstico e depois limpe novamente com um pano úmido. 
. Enxague o vaso sanitário e a pia / lavabo com detergente doméstico comum e desinfecte com desinfetante doméstico 
com frequência. 
Toalhas, roupas, louças, talheres, etc., podem ser lavados normalmente, não sendo necessário lavar os itens usados 
pelo paciente separadamente. 
. Não compartilhe itens não lavados. 
Cuidado para não compartilhar toalhas do banheiro, banho, cozinha, etc. 
 
 

Utilização de desinfetante 
O hipoclorito de sódio (jiaensosan natoriumu), encontrado em alvejantes domésticos à base de cloro, e o desinfetante de etanol são 
eficazes na desinfecção de superfícies contaminadas com o coronoavírus. O vírus pode sobreviver nas superfícies contaminadas com 
o novo coronavírus. O vírus pode sobreviver nas superfícies por algum tempo após o contato e pode permanecer nas maçanetas, nos 
protetores de cama, etc. Depois de limpar as superfícies com uma solução a 0,05% de hipoclorito de sódio (água sanitária diluída), 
limpe novamente com água ou álcool. 
Limpe o vaso sanitário e a pia / lavabo com frequência. Enxague com detergente doméstico e use um desinfetante doméstico com 
uma solução a 0,1% de hipoclorito de sódio (alvejante diluído). 
 
 
Lave roupas e lençóis sujos 
. Use uma máscara e luvas ao manusear lençóis e roupas sujas com fluidos corporais.  
Lave com detergente doméstico comum e seque completamente. 
O vírus foi detectado em fezes. 
 
 
Selar e descartar lixos  
O lenço de papel usado para assoar ou limpar o nariz, deve ser imediatamente colocados em um 
saco plástico, fechando-o hermeticamente antes de sair do quarto do paciente para descarte.  
Após descartar o lixo, lave as mãos com sabão imediatamente. 
 
 
Consulte o site do NIC para obter lins sobre informações do COVID-19 em português (em parte em inglês) 
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2020/01311445.html 
 
 
 
 
 

https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2020/01311445.html


 
 
 

 Aviso do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar: Para os estrangeiros que trabalham em empresas 
(informações sobre o COVID-19)  

(厚生労働省からのお知らせ：外国人の皆さんへ（新型コロナウイルス感染症に関する情報）会社に雇われている外国人

の皆さんへ) 

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, criou uma página voltada aos trabalhadores estrangeiros com informações 
sobre o COVID-19 (novo coronavírus) em português. Informações sobre trabalho, férias remuneradas, folgas para cuidar dos 
filhos por motivo de fechamento das escolas, etc, além de informações de órgãos para consulta.  
Consulte as informações do site, caso esteja se sentindo prejudicado ou em desvantagem por causa das limitações 
estabelecidas pelo governo, com relação ao COVID-19. 
Website em português: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00006.html 
 
 
 
 

 Maio, mês de conscientização de prevenção de descarte ilegal (不法投棄やポイ捨てをなくそう! 5月は不法投棄防止強調月間です) 

O descarte ilegal de lixo é crime.  
O descarte ilegal de lixo será punido com pena de prisão de até 5 anos ou uma multa de até 10 milhões 
A reciclagem de eletrodomésticos como televisores, geladeiras e máquinas de lavar roupa, é obrigatória, portanto, 
não podem ser descartados como lixo de grande porte (“Sodaigomi”). 
Caso não saiba como descartar adequadamente um aparelho, verifique a website da cidade de Nagoya (veja 
abaixo), ou informe-se na Secretaria do Meio Ambiente da subprefeitura onde reside. Poderá ainda pesquisar 
como separar lixo e materiais recicláveis, utilizando o aplicativo para smartphone 3R (san a~ru). 
Lembre-se também que é proibido jogar lixo, latas vazias, pontas de cigarro, garrafas PET, etc, na rua, em parques 
e outros locais públicos. Não pense que alguém irá limpar por você, se não encontrar uma lixeira, leve o seu lixo 
para casa. 
 
Guia para classificação de materiais recicláveis e lixo em Nagoya, no site: 
http://www.city.nagoya.jp/pt/page/0000022542.html 
Informações: Kankyo-kyoku Sagyo-ka (Divisão de Serviços da Secretaria do Meio Ambiente) – Tel: 052-972-2385 (em japonês) 
 
 
 
 

 Dúvidas do cotidiano: Quero passar a minha motoneta para um amigo (外国人暮らしの Q&A 原付バイクを友人に譲りたい) 

 
Pergunta: Eu moro na cidade de Nagoya e tenho uma “gentsuki” (motoneta), mas não a uso mais e gostaria 
de passar para um amigo. Quero trasnferir a propriedade, como devo fazer isso? 
 
Resposta: a transferência de propriedade de uma scooter gentsuki (gendoki-tsuki jitensha / literalmente 
“bicicleta com motor”) é realizada em conjunto com a declaração do imposto sobre veículos leves 
(keijidoushazei). Deverá realizar o procedimento para dar baixa de um veículo para cancelar a propriedade 
atual e, em seguida, concluir o procedimento para registrar o novo proprietário.  
 
 
Declare que você está dando baixa no gentsuki, preenchendo os detalhes exigidos no Formulário de 
Devolução e Declaração de Matrícula do Imposto sobre Veículos Leves (taxa de classificação) e número de 

matrícula (Keijidoushazei (shubetsu-wari) haisha shinkoku-sho ken hyoshiki henno-sho / 軽自動車税(種別割)

廃車申告書兼標識返納書) e envie as chapas de matrícula do veículo. 

Com isso, a sua obrigação de pagar o imposto sobre veículos automotores leves para gentsuki é encerrada. 
Quando o procedimento de baixa for concluído, o escritório emitirá o Certificado de Baixa de Veículos (haisha shomeisho) ou Recibo da Declaração de 
Baixa de Veículos Leves. 
 
 
Você poderá entregar ao seu amigo a quem está passando o gentsuki, o Certificado de Baixa de Veículos, juntamente com o Certificado de Designação 
(Joto Shomeisho). Se o Certificado de Baixa de Veículos incluir o nome e o selo do proprietário anterior no campo de certificação de designação, o 
procedimento poderá ser realizado sem o Certificado de Designação em separado. 
Seu amigo precisará registrar a propriedade no escritório do município em que está registrado como residente, anexando o Certificado de Baixa do 
veículo à Declaração de Imposto sobre Veículos Motorizados Leves (taxa de lassificação) e a Solicitação de Emissão de Placa (Keijidoshazei (shubetsu-
wari) shinkoku (hokoku) sho ken hyoshiki Kofu Shinsei-sho). 
 
 
No caso da cidade de Nagoya, se você preencheu os campos necessários e carimbou o seu carimbo pessoal no Formulário de Devolução e Declaração 
de Baixa de Matrículas e Pedido de Emissão de Matrículas, você pode entregá-los ao seu amigo e ele poderá levá-los ao escritório de imposto municipal, 
etc., para realizar os procedimentos de baixa e registro em uma única visita. Em outros municípios também existem lugares onde os mesmos 
procedimentos podem ser realizados.  
Se for solicitar os procedimentos de transferência para um amigo, em seu nome, lembre-se de que, se ele esquecer de concluir a transferência de 
propriedade, a fatura de imposto do gentsuki será enviada a você. 
 
 
 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00006.html
http://www.city.nagoya.jp/pt/page/0000022542.html

