
 
 

 

 Assistência para os trâmites de solicitação do Auxílio Extraordinário de Valor Fixo (100.000 ienes) (特別定額給付金(１０万円)をも

らうための手続きのお手伝いします) 

Assistência para preenchimento do formulário de solicitação do pagamento do Auxílio Extraordinário de Valor Fixo na cidade de Nagoya. É 
necessário fazer reservas. 
Certifique-se de trazer os seguintes itens: 
⚫ Formulário e envelope de solicitação do pagamento do Auxílio Extraordinário de Valor Fixo da cidade de Nagoya 
⚫ Fotocópia de documento que comprove seu nome, endereço e data de nascimento (carteira de motorista, cartão do seguro saúde, cartão 

My Number, cartão de residência. Cópia frente e verso (exceto cartão My Number (somente o lado com a foto). O cartão de notificação 
do My Number (sem foto) não será aceito). 

⚫ Fotocópia da caderneta ou do cartão da conta bancária (nome da instituição financeira, número da conta) para transferência do dinheiro 
* A conta bancária deve estar no mesmo nome da pessoa indicada como destinatário no formulário de solicitação. 
Poderão ainda efetuar consultas também sobre problemas relacionados à vida cotidiana, ao seu visto, etc. (intérpretes de inglês, português, 
espanhol, chinês, coreano, filipino, vietnamita e nepalês estarão disponíveis) 
* Solicitamos a utilização de máscaras quando de sua consulta. Será necessário aguardar caso não tenha efetuado reserva. 
Data: 11 (sábado) de Julho das 10h às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Reservas: por telefone a partir das 10h do dia 19 (sexta) de junho, informando nome, telefone de contato e o horário desejado: 10h 10h30 
11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 
Número de vagas: 15 pessoas por sessão 
Informações e reservas: Balcão de Informações do NIC – Tel: 052-581-0100 das 10h às 17h (fechado às segundas-feiras) 
  

 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 3/Jul). 

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 (3 (sexta) de Julho, via online) (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 
 

 Férias de Verão – Curso de Língua Japonesa do NIC para Crianças (NIC夏休み子ども日本語教室) 

Com o objetivo de fornecer conhecimentos em japonês necessários à vida escolar, os voluntários do NIC estão se preparando para oferecer aulas 
especiais de japonês on-line via ZOOM para as crianças, durante as férias de verão. As aulas serão oferecidas para crianças em idade escolar 
entre 6 e 15 anos (nascidas entre 2 de abril de 2005 e 1º de abril de 2014) cuja língua materna não seja o japonês. 
Datas: treinamento da aula online: 19 (domingo) de julho das 12h30 às 13h 
Aulas: todas as quartas e domingos entre 22/Julho a 12/Agosto (exceto 9 (domingo) de agosto) e 8 (sábado) de agosto. Classe A: das 10h às 11h; 
classe B 12h às 13h  
Número de vagas: 50 vagas (sujeito a alteração conforme a situação).  
Taxa: gratuita 
Inscrições: a partir das 10h de 11 (sábado) de julho às 17h de 12 (domingo) de julho, preenchendo o formulário de inscrição no site do NIC. 
Reservas por ordem de reserva (preferência para as crianças residentes na cidade de Nagoya) 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Orientação sobre a Carreira Escolar para Crianças Estrangeiras (外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス) 
Visando atender as necessidades da educação de crianças estrangeiras o Centro Internacional de Nagoya e a Associação dos Educadores de 
Nagoya estarão realizando a orientação sobre a carreira escolar para crianças que estão atualmente cursando o “Chugakko” (ginásio). Palestra 
sobre o sistema educacional do Japão, informações sobre a carreira escolar do ensino médio, além de poder tirar dúvidas junto aos 
representantes de algumas escolas e efetuar consultas individuais com consultor educacional. Intérpretes de inglês, português, espanhol, chinês e 
filipino. Atenção: como medida preventiva contra o COVID-19, caso haja dificuldades para a realização da reunião presencial, poderá ser 
realizada via ZOOM. Em caso de alteração, será informada no site até meados de julho. Não deixem de checar. 
Data: 1 (sábado) de Agosto das 13h às 16h30 (previsão) 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall anexo 
Número de vagas: 80 pessoas (crianças estrangeiras e seus pais ou responsáveis) somente com reserva 
Taxa de participação: gratuita 
Reservas: a partir do dia 13 de junho (sábado) das 10h, por ordem de reserva (por telefone, pessoalmente ou pelo site) 
Informações e reservas: Balcão de Informações – Tel: 052-581-0100 

Aviso e Informações do NIC 
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 Chikyu Shimin Kyoshitsu [Descobrir! Vivenciar! Campus do Cidadão Global] (NIC地球市民教室「発見！体験！地球市民キャンパス」) 

Uma oportunidade de conhecer a cultura e os costumes de países diversos, por instrutores estrangeiros, com atividades para conhecer 
questões comunitária e globais, através de atividades, buscando uma resposta para as nossas atitudes. Um programa do [NIC Chikyu 
Shimin Kyoshitsu] de compreensão internacional. Professores de escolas e pessoas engajadas em atividades comunitárias, são bem 
vindas! O evento será realizado somente em japonês. 
Data: 22 (sábado) de Agosto das 13h30 às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Reuniões 1 
Público alvo: estudantes do ensino fundamental (primário) e seus responsáveis, estudantes do “Chugakko”, ensino médio (Koko), 
pessoas ligadas à educação e público em geral. 
Número de vagas: 40 pessoas (por ordem de reserva) 
Reserva: a partir das 10h do dia 21 (terça) de julho a 20 (quinta) de Agosto, até as 17h, pelo site, e-mail, por telefone ou pessoalmente. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5691 E-mail: :koryu@nic-nagoya.or.jp 
 

 NIC MulCul Town Navi (NIC“まるかるタウン”ナビ) 
[Este evento será realizado on-line] Nagoya é uma cidade multicultural (MulCul), com cerca de 88.000 residentes estrangeiros. Como é a vida 
destes estrangeiros no Japão? Neste mês de Promoção Multicultural da Cidade de Nagoya, um encontro com convidado estrangeiro, para uma 
conversa informal. As pessoas que não puderem participar online, poderão assistir ao evento, via ZOOM, no Centro Internacional de Nagoya, 
conforme abaixo, respeitando as medidas de prevenção: 
Data: 8 (sábado) de Agosto das 14h às 16h 

Local: participação online: em suas respectivas residências 
Participação presencial: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Reuniões 1 
Número de vagas: online: 40 pessoas por ordem de reserva. Presencial: 25 pessoas por ordem de reserva 
Reserva: a partir das 10h de 11 (sábado) de Julho até as 17h de 7 (sexta) de Agosto 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5689 E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp 
 
. 
 

 
 
 

 

 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. 
5 de Julho das 8h45 às 12h 
2 de Agosto das 8h45 às 12h 
* 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. 
 
 

 
 
 

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

 
Um “Gyoseishoshi” é um especialista legal em procedimentos administrativos certificados e credenciados. Como profissão, o 
“gyoseishoshi” 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 
 

 

Informações do Cotidiano 
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 Dúvidas do cotidiano: O seguro de saúde não cobre o tratamento de uma lesão de tatuagem cosmética? 

(外国人暮らしの Q&A「眉毛アートメイク」によるけがの治療に健康保険は使えない？)  

Pergunta: Fiz tatuagens cosméticas nas sobrancelhas e foi injetado tinta na derme, o que resultou em muito inchaço 
ao redor dos olhos. Tive o inchaço tratado em um hospital, mas me disseram que não poderia usar o seguro de saúde. 
Por que? Onde posso enviar a conta do meu tratamento? 
 
Resposta: Nesse caso, o inchaço ao redor dos olhos para o qual precisou de tratamento médico, resultou do 
procedimento de injetar a tinta sob a pele, de modo que os sintomas apareceram após o procedimento realizado pelo 
profissional de tatuagem cosmético, uma terceira pessoa (daisansha). Presume-se que a equipe do hospital 
determinou que, quando existe uma terceira pessoa (kagaisha) que causou a lesão ou doença, esta lesão ou doença 
não pode ser diretamente coberta pelo seguro de saúde de um hospital. 
 
Isso ocorre porque, quando uma lesão é causada por terceiros, em princípio, considera-se que a parte que lesou deve 
arcar com o custo do tratamento médico, por exemplo, quando alguém é ferido em um acidente de carro, briga, quando 
mordido por um cachorro de outra pessoa, ou por um objeto que caiu de um canteiro de obras, e assim por diante. 
 
No entanto, mesmo em situações em que uma lesão foi causada por terceiros, ainda é possível receber tratamento no seguro de saúde, desde que 
a lesão não tenha ocorrido no trabalho ou no trajeto para o trabalho (serão lesões relacionadas ao trabalho / Rosai). Para fazer isso, é preciso 
declarar no balcão do hospital que a lesão foi causada por terceiros e também enviar uma Notificação de Lesão por Ato de Terceiros (Daisansha no 
Koi ni yoru shobyo todoke) ao prestador do seguro de saúde. O prestador do seguro de saúde exigirá o pagamento das respectivas despesas 
médicas à terceira pessoa. 
 
Nesse caso, que não foi utilizado o seguro de saúde para as despesas de tratamento médico, a responsabilidade do praticante de tatuagem 
cosmética será questionada, portanto, precisará apresentar evidência que demonstrem a relação causal entre seus sintomas e o procedimento 
cosmético. Para que a negociação decorra sem problemas, é aconselhável realizar uma consulta legal com um advogado ou outro especialista. 
 
Além disso, a tatuagem cosmética é considerada um procedimento médico no Japão. Caso tenha problemas com um profissional em particular, 
consulte o centro de saúde da jurisdição das instalações do profissional. 
 
 

 Procedimentos para a prevenção de hipertermia em 2020 (令和２年度の熱中症予防行動) 
Pontos importantes para a prevenção da hipertermia, na nova forma de vida, determinada pelo governo 
Com o advento do novo coronavírus, são necessários procedimentos básicos no "novo estilo de vida" para prevenir a infecção como garantir 
uma distância física, utilizar máscara, lavar as mãos, evitar os 3 "Mitsu" (Misshu, Missetsu, Mippei / aglomeração, proximidade e locais 
fechados). 
Os pontos das atitudes prevenivas da hipertermia no "novo estilo de vida" são as seguintes: 
 

1. Evite o calor 
. Ajuste a temperatura do cômodo, utilizando ar condicionado 
. Para evitar a infecção, utilize ventilador ou abra as janelas para arejar o ambiente, ajustando a temperatura do ar 
condicionado 
. Não abuse nos dias e horários quentes 
. Utilize roupas leves 
. Atente aos dias em que o calor aumentar repentinamente 
 
 

2. Retire a máscara apropriadamente 
. Tenha cuidado ao utilizar máscara em altas temperaturas e umidade 
. Caso consiga garantir uma distãncia suficiente (2 metros ou mais) com as pessoas ao ar 
livre, retire a máscara 
. Ao utilizar a máscara, evite trabalhos pesados ou esforço físico, mantenha uma distância 
suficiente das pessoas ao seu redor e faça uma pausa retirando a máscara 

 
 
 
 

3. Hidrate-se com frequência 
. Reidrate-se antes de ter sede 
. A referência é de 1,2 litros por dia 
. Reponha sal, quando suar muito 
 
 
 

4. Controle sua saúde regularmente 
. Meça a temperatura corporal e verifique sua saúde todos os dias 
. Caso se sinta mal, não abuse, descanse em casa 

 
 
 
 

5. Se preparar fisicamente para o calor 
. Exercite adequadamente desde o início do calor 
. Não esqueça de se hidratar 
. Exercite durante cerca de 30 minutos todos os dias, numa intensidade "um pouco pesado" em um "ambiente 
ligeiramente quente" 
 
 
Pessoas idosas, crianças e pessoas portadoras de deficiência são propensas à hipertermia. Atente-se às pessoas ao seu redor, evitando o 
contato próximo, aglomerações e ambientes fechados, comunicando ativamente. 
 

 

 

Distância suficiente 



 
 

 Medidas de suporte relacionadas ao COVID-19 da Cidade de Nagoya (名古屋市新型コロナウィルス感染症に関連する主な支援策について) 

 
 

 
 
 

 

 

 Solicitação do Subsídio Extraordinário de Valor Fixo da Cidade de Nagoya (100,000 ienes) (名古屋市特別定額給付金(１０万円)

の申し込みについて) 
Como parte das medidas para amenizar o impacto econômico do COVID-19, o governo japonês fornecerá 100.000 ienes por pessoa a todas as 
pessoas residentes no Japão. Para ser elegível ao pagamento de 100.000 ienes, é necessário estar registrado no Sistema de Registro de 
Residente Básico em 27 de abril de 2020. Os estrangeiros residentes também podem receber este subsídio. 
 

Como solicitar / Quando solicitar? 
Solicitações on-line (será necessário o My Number Card / a solicitação não pode ser feita apenas com o cartão de notificação do My Number) 
A solicitação do cartão My Number pode demorar aproximadamente 1 ou 2 meses e exigirá a presença do solicitante no escritório da 
subprefeitura onde reside. Se você já possui o cartão My Number, mas não sabe o número PIN, ou o cartão está bloqueado, ou com validade 
do certificado eletrônico expirado, etc., também deverá se dirigir à subprefeitura. Para evitar o contato próximo com outras pessoas em espaços 
lotados e encobertos, recomenda-se que os residentes que atualmente não possam usar o cartão My Number, realizem a solicitação pelo correio. 
Efetue a solicitação on-line através do Myna Portal https://app.oss.myna.go.jp/Application/search (em japonês) 
 

Os seguintes itens serão necessários ao enviar sua solicitação on-line: 
1. O cartão do My Number do requerente (chefe da família) 
Somente o chefe da família pode enviar a solicitação. Poderá solicitar o pagamento para todos os outros membros da família, incluindo aqueles 
que não possuem o cartão My Number) 
2. Um smartphone capaz de ler o cartão My Number (ou um computador com leitor de cartão IC) 
3. Aplicativo Mynaportal instalado 
4. O número do PIN, definido ao receber o cartão My Number 
5. Documentos para confirmar a conta bancária na qual o pagamento deve ser depositado 
 

Solicitações pelo correio (Não é necessário o My Number Card) 

Os formulários de solicitação serão entregues aos residentes da cidade de Nagoya a partir de 25 de maio até junho. Por favor, entenda que as 
datas de entrega podem variar. Espera-se que os formulários de inscrição sejam entregues até meados de junho. Se não receber o formulário 
até meados de junho, entre em contato com o Call Center. 
* Não há necessidade efetuar a solicitação para que o formulário seja entregue. 
* Não haverá balcões de consulta para pagamento do subsídio extraordinário de valor fixo na subprefeitura em outros escritórios municipais. 
* Caso tenha se mudado após 27 de abril ou está morando temporariamente em um endereço diferente daquele em que está registrado no 
Registro Básico de Residente, solicite a transferência de correspondência no correio. 
 

Prazo para solicitação:  
1º (terça) de setembro de 2020 
 

Pagamento:   
O pagamento será depositado na conta bancária designada pelo solicitante no formulário de solicitação. 
 
Caso tenha alguma dúvida sobre o pagamento do Subsídio Extraordinário de Valor Fixo, entre em contato com o Call Center (atendimento em 
língua estrangeira). 
 

Call Center do Subsídio Extraordinário de Valor Fixo da Cidade de Nagoya: 
Telefone: 050-3085-7656 
Horário de atendimento: 9h às 17h30 (todos os dias, incluíndo sábados, domingos e feriados) 
Atendimento nos idiomas: japonês, inglês,chinês, português, espanhol, coreano, vietnamita, tagalo (atendimento no idioma nepalês, de 
segunda a sexta) 

 
Subsídios 

◆Para todos os residentes: Auxílio Extraordinário de Valor Fixo (特別定額給付金) 

 

◆Para pessoas que perderam ou estão com risco perder a moradia: Subsídio para Garantia de Moradia (住居確保給付金) -  assistência 

no pagamento do aluguel da moradia alugada. Entre em contato com um centro de suporte à independência de trabalho e vida da Cidade de 

Nagoya (名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター) ou a prefeitura de sua cidade. 

 

◆Para as pessoas que perderam ou estão com risco de perder a moradia 

● Fornecimento de habitação municipal (Shiei Jutaku) 

Fornecimento de moradias municipais para aqueles que não conseguem garantir moradia devido a perda de emprego, demissão, etc 
(necessário pagamento do aluguel) 
Entre em contato com a Divisão de Administração da Corporação de Abastecimento Habitacional da Cidade de Nagoya (Nagoya-shi Jutaku 
Kyokyu Kosha Kanri-ka)– Telefone: 052-523-3875 (em japonês) 

◆Para quem tem filhos frequentando a escola ou creche 

●Auxílio escolar: um sistema que fornece assistência com taxas de merenda escolar, material escolar e outras despesas para as famílias 

com dificuldades para que seus filhos frequentem a escola municipal ou nacional de ensino fundamental (Shogakko e Chugakko). Entre 
em contato com a divisão de Assuntos Escolares da Associação de Educação da Cidade de Nagoya (Nagoya-shi Kyoiku Iinkai Jimukyoku 
Gakuji-ka) – 052-972-3217 (em japonês) 

 

Para indivíduos / famílias 

 

Ajuda financeira 

 

https://app.oss.myna.go.jp/Application/search


 

 
 
 

 
 
 

 Esteja preparado para os tufões  (台風に備えよう) 
Os ciclones tropicais ou tufões, como seus "parentes" furacões no Oceano Atlântico, são aglomerados maciços de nuvens cumulonimbus com 
rotação ciclônica que causam ventos fortes e grandes quantidades de chuva e podem ter um enorme potencial destrutivo. Esteja atento às conversas 
sobre os tufões, verifique as previsões do tempo para verificar se há algum a caminho e prepare-se de acordo.  
 
 Prepare uma lanterna, rádio e pilhas em caso de falta de energia elétrica 
 Preste atenção às informações meteorológicas na rádio ou na televisão e no site da Agência Meteorológica do Japão (veja abaixo) 
 Reforce as janelas e feche as persianas, se as tiver 
 Traga objetos em risco de serem levados pelo forte vento (como vasos de plantas ou varais de roupa) para dentro de casa ou prenda-os com 

segurança 
 Não saia de casa desnecessariamente 
 Em áreas com risco de inundação, leve os utensílios domésticos para um local mais alto 
 Prepare comida, água potável e suprimentos médicos 
 Prepare objetos de valor para evacuação rápida 
 Nas áreas de risco, esteja preparado para evacuação rápida a qualquer momento 
 Confirme os locais das áreas de evacuação ao ar livre no escritório da subprefeitura ou no https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/saigaiguide_map/ 
 Esteja alerto para emissão de informações de evacuação (veja abaixo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●Isenção da taxa de matrícula e redução ou isenção da taxa escolar das escolas municipais de ensino médio 

Isenção da taxa de matrícula e isenção ou redução de 50% da taxa escolar de escolas municipais de ensino médio. Consulte a escola 
municipal de ensino médio onde seu filho estuda. 
 

●Subsidio para utilização do Programa [Nagoya Nobinobi Kosodade Support] 

Reembolso de taxas pelo uso do programa [Nagoya Nobinobi Kosodade Support] devido ao fechamento de escolas, etc. 
Entre em contato com a divisão de Apoio à Infância do Departamento de Infância e Juventude (Kodomo Seishonen-kyoku Kosodate Shien-
ka) – Telefone: 052-972-3083 (em japonês) 

●Redução do valor da taxa de utilização de creches 

Redução proporcional de taxas para usuários que abstiveram de utilizar as creches, por meio de cálculo de taxas diárias 
 

●Sistema de apoio ao ensino médio 

Caso esteja enquadrado nos critérios de mudanças significativas do orçamento familiar estabelecidos pelo governo, poderá solicitar a 
isenção da taxa escolar ou bolsa de estudo (subsídio). Consulte a escola de ensino médio onde seu filho estuda.  
 

●Bolsa de estudos da JASSO (Japan Student Service Organization) – Empréstimos 

Podem ser solicitados empréstimos para bolsas de estudo para famílias que atendem aos critérios da JASSO de mudanças significativas 
nas condições financeiras da família. Consulte a escola de ensino médio onde seu filho estuda. 
 

●Redução das taxas escolares 

Podem ser feitas solicitações de redução das taxas escolares para famílias que atendam aos critérios de cada escola sobre as 
mudanças significativas nas condições financeiras. Consulte a escola onde seu filho estuda 

 

 

◆Pessoas que tiveram redução significativa de renda 

●Pequeno fundo de Emergência (empréstimo especial) (Kinkyu Koguchi Shikin) – um empréstimo de pequeno valor para pessoas em 

situação de emergência e com sérias dificuldades em suprir as necessidades diárias. 
Entre em contato com o Conselho Municipal de Bem-Estar Social (Shakai Fukushi Kyogikai) da subprefeitura onde reside. 
 

●Fundo de Assistência Geral (empréstimo especial) (Sogo Shien Shikin) – empréstimo que cobrem as despesas de moradia, etc., para 

aqueles que enfrentam sérias dificuldades com as despesas diárias devido ao desemprego, etc. 
Entre em contato com o Conselho Municipal de Bem-Estar social da subprefeitura. 
 

※Confirme os detalhes no site do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar: https://www.mhlw.go.jp/content/000621225.pdf 

 

Empréstimos 

 

De olho no tufão! 
 
Site da Agência Meteorológica do Japão  
O site da JMA (https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html) é um ótimo recurso para checar os tufões e 
 riscos relacionados (em inglês). 
 
Informações sobre ciclones tropicais: https://www.jma.go.jp/en/typh/ 
Mapas de risco em tempo real para precipitações e deslizamento de terra, inundações e enchentes: 
  https://www.jma.go.jp/en/doshamesh/ 
 
Avisos atuais: http://www.jma.go.jp/en/warn/index.html 

 

https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/saigaiguide_map/
https://www.mhlw.go.jp/content/000621225.pdf
https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
https://www.jma.go.jp/en/typh/
https://www.jma.go.jp/en/doshamesh/
http://www.jma.go.jp/en/warn/index.html


 

 Informações de evacuação (避難情報について)  

As áreas em risco de inundação devido as fortes chuvas, etc., são indicadas no Mapa de Risco e 
Inundações de cada subprefeitura, emitido pela cidade de Nagoya (disponível em japonês em 
https://bit.ly/ 2WoZKR8). Utilize os mapas para se familiarizar com o risco de inundação na area em 
torno de sua casa e verifique para onde evacuar, se necessário. 
Os residentes serão notificados das informações de evacuação (hinan joho) pela televisão e rádio, 
serviços de mensagem por telefone celular, site oficial da cidade de Nagoya (www.city.nagoya.jp), alto-
falantes de emergência (anúncios e sirenes*), veículos alto-falantes e sede regional de socorro em 
desastres.  
Como as informações de evacuação são emitidas em japonês, é importante familiarizar-se com os 
termos em japonês dos diferentes tipos de informações de evacuação que podem ser emitidas.  
* As sirenes soam apenas no caso de um aviso de evacuação ou ordem de evacuação (a sirene soa 
por 3 segundos, seguida de uma pausa de 2 segundos e se repete); 
 
Informações de evacuação e medidas a serem tomadas 
De acordo com as diretrizes revisadas relativas aos avisos de evaucação, etc., emitidas pelo Gabinete em março de 2019, as informações emitidas 
pelos governos locais e as medidas correspondentes a serem tomadas pelos residentes foram revisadas em 5 níveis de alerta (Keikai reberu), para 
que os moradores possam entender de forma intuitiva e assim, agirem com rapidez e exatidão. 

Informações de aviso antecipado (早期注意情報 Nível de alerta 1) e advertência (注意報 Nível de alerta 2) são emitidas pelo Observatório 

Meteorológico, enquanto as informações de evacuação correspondentes aos níveis de alerta 3, 4, e 5 são emitidas pelo município (Cidade de 
Nagoya). 
 
 

Alerta de Nível 3 - Aviso para preparar a evacuação / iniciar evacuação para idosos e pessoas portadoras de 

deficiência - 避難準備・高齢者等避難開始 (Hinan Junbi / Kōreisha-tō Hinan Kaishi) 

Este aviso é emitido para permitir que os residentes se preparem com antecedência para evacuar. Os idosos e 
aqueles que precisam de mais tempo para evacuar, devem iniciar a evacuação. As outras pessoas devem estar 
atentos às informações meteorológicas e fazer os preparativos para evacuação. 
 
 

Alerta de Nível 4 - Aviso de evacuação 避難勧告 (Hinan Kankoku) 

Este aviso é emitido para alertar os moradores a evacuarem devido à possibilidadede da área ser afetada. 
Todas os moradores devem iniciar a evacuação. Caso haja riscos no caminho para o abrigo, dirija-se para 
um local seguro mais próximo ou para a parte interna mais alta de uma construção. 
 

Alerta de Nível 4 - Ordem de evacuação  (urgente)  - 避難指示（緊急）- (Hinan Shiji [Kinkyū]) 

Ordem emitida para a finalização da evacuação dos moradores quando o risco de desastre for inevitável e 
ordem de evacuação para as pessoas que não começaram a se refugiar. Finalizar a evacuação 
urgentemente. Dirija-se ao abrigo ou em um local seguro mais próximo ou na parte interna mais alta de 
uma construção. 
 
 

Alerta de Nível 5 - Aviso de ocorrência de desastre - 災害発生情報 (Saigai Hassei Joho) 

Aviso emitido em caso da ocorrência de desastre com danos graves. Tome medidas necessárias para salvar 
a sua própria vida e as pessoas ao seu redor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Redução das tarifas de água e sistema de adiamento do pagamento de custos de água e esgoto 

(水道料金の減免及び上下水道料金の支払い猶予制度について) 
Em resposta ao impacto do COVID-19 na vida dos residentes e das atividades comercias, as taxas de água serão reduzidas parcialmente para 
ajudar na implementação completa de medidas preventivas, como lavar as mãos, e para dar suporte para a vida dos residentes e das empresas. 
 
Além disso, o sistema de adiamento de pagamento será aprimorado aos residentes que tiverem dificuldades em pagar as taxas de água e esgoto 
devido a redução da renda, para aliviar o ônus das despesas do cotidiano e do fluxo de caixa das empresas, no máximo até final de dezembro de 
2020. 
Para obter mais informações, entre em contato com o escritório do Departamento de Água e Esgoto da cidade de Nagoya, da região onde utiliza os 
serviços. 

 

 Consulte o site do NIC para obter informações sobre evacuação na cidade de Nagoya 

名古屋市発表の避難情報は NIC ウェブサイトで確認しよう 
Quando as informações de evacuação são emitidas pela cidade de Nagoya, o Centro Internacional de Nagoya publica as 
mesmas informações em japonês fácil, inglês, português, espanhol, chinês, coreano, filipino, vietnamita e nepalês no site do 
NIC e no Facebook. 
 

⚫ Informações sobre evacuação no site do NIC: http://www.nic-nagoya.or.jp/evacuation/ 
⚫ Facebook: https://www.facebook.com/NagoyaInternationalCenter 

 
* Se você não é residente da cidade de Nagoya, confirme com o escritório do governo local para receber as informações de 
evacuação quando emitidas e familiarize-se com os possíveis riscos em sua área. 

 

Importante 

https://bit.ly/%202WoZKR8
www.city.nagoya.jp
http://www.nic-nagoya.or.jp/evacuation/
https://www.facebook.com/NagoyaInternationalCenter

