
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações sobre Caminhada de Intercâmbio do NIC, exposições, informações sobre 
vacinação contra influenza e mais. Lembrando que a situação do novo coronavírus continua, portanto o uso de máscara, lavagem e 
desinfecção das mãos, evitar aglomerações e locais fechados ainda é imprescindível.  
 
 
• 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 15h às 16h30 
Datas da reunião explicativa: ① 6 (sexta) de Novembro; ②7(domingo) de Fevereiro das 13h30 às 14h30.  
Local: Online (via ZOOM) ou no Centro Internacional de Nagoya (6/Novembro Sala de Treinamento 1 no 3º andar; 7/Fevereiro Sala de 
Treinamento 3 no 4º andar.  
Inscrições: por telefone, até as 17h do dia anterior à data da reunião. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
• Caminhada de Intercâmbio do NIC (NIC 国際交流ウォーキング 2020 秋「名古屋大学」〜本山界隈) 
Os voluntários do NIC Walking Guides do Centro Internacional de Nagoya, estarão organizando uma nova caminhada para oferecer a 
oportunidade de intercâmbio entre japoneses e estrangeiros, enquanto conhecem a história e a cultura da cidade de Nagoya. Nesta 
caminhada estarão explorando os arredores da Universidade de Nagoya. Será realizado em caso de chuva fraca. 
Data: 28 (sábado) de Novembro a partir das 13h 
Local: encontro na saída 2 da estação [Nagoya Daigaku] (名古屋⼤学駅 M18) do metrô da linha Meijo às 12h45 
Taxa de participação: gratuita  
Reserva: necessário efetuar reserva. Os interessados deverão entrar em contato por telefone ou enviar e-mail para o Balcão de Informações 
do NIC, informando nome completo, nacionalidade, idioma, número de telefone de contato e se necessita ou não de intérprete. 
Número de participantes: estrangeiros 10 pessoas (por ordem de reserva); japoneses 5 pessoas (por sorteio) 
Atenção: as reservas para participantes japoneses serão aceitas somente por e-mail até o dia 7 de Novembro. E-mail: nicwalking@nic-
nagoya.or.jp 
Informações: Balcão de Informações do NIC - Tel: 052-581-0100 
 
• Recrutamento de Voluntários Cadastrados do NIC para 2021 (令和３年度名古屋国際センター登録ボランティア募集) 
O Centro Internacional de Nagoya está recrutando pessoas interessadas em se registrar como voluntários do NIC e contribuir nas áreas de 
intercâmbio e cooperação internacional e coexistência multicultural. Os candidatos devem participar de uma sessão de orientação de registro 
e ter idade equivalente ou superior ao ensino médio. Para condições e outros detalhes, consulte o site do NIC em www.nic-nagoya.or.jp ou 
verifique o folheto. 
A data da sessão de orientação de inscrição (a ser realizada online) irá variar dependendo do tipo de voluntariado. O número de participantes 
varia conforme a sessão, confirme no site ou nos panfletos. 
Datas: ① 11 (sexta) de Dezembro (das 14h às 15h e 19h às 20h) e ② 13 (domingo) de Dezembro (das 10h às 11h e 14h às 15h) 
Local: via online (Zoom) ou no Centro Internacional de Nagoya (confirme no site do NIC ou nos panfletos em japonês) 
Inscrições: de 11 (quarta) de Novembro, a partir das 10h a 2 (quarta) de Dezembro às 17h, através do site do NIC, por telefone, e-mail ou 
pessoalmente na Divisão de Intercâmbio e Cooperação do NIC. 
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp Telefone: 052-581-5689 
 
• Aprendendo sobre o mundo durante o almoço (Edição Chinesa) (ランチタイムに世界を学ぼう! （中国編）) 
Aprenda mais sobre idiomas e culturas de todo o mundo na hora do almoço, durante a semana, conduzido por orientadores estrangeiros 
do NIC, utilizando recursos da biblioteca. A participação é gratuita. 
Data: 25 (quarta) de Novembro das 12h às 13h 
Local: realizado online via ZOOM 
Reservas: Balcão de Informações do NIC, por e-mail: info@nic-nagoya.or.jp a partir de 28 (quarta) de Outubro (a partir das 10h) 
Número de vagas: até 15 pessoas, por ordem de reserva 
Informações: Balcão de Informações do NIC - Tel: 052-581-0100 
 
Evento co-patrocinado pelo NIC (NIC 共催事業) 
• 35a Exibição de Artistas Estrangeiros - FAE 35 (第 35 回外国人芸術作品展) 
Não percam a exposição deste ano de obras de arte (pinturas e desenhos, fotografia, artesanato e muito mais) de estrangeiros residentes 
na região de Chubu. 
Data: de 3 (terça) a 8 (domingo) de Novembro das 10h às 19h (último dia das 10h às 15h) 
Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar Salas de Exibições 1, 2 e 3 
Entrada: franca 

INFORMAÇÕES DO NIC 



 
 
 
 
 

 Exposição do Egito Antigo - Museu Arqueológico Nacional de Leiden (ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展) 
O Museu Arqueológico Nacional de Leiden, na Holanda, possui cerca de 25.000 artigos egípcios antigos e é 
uma das cinco maiores coleções egípcias e um dos museus em maior quantidade e qualidade do mundo. 
Estarão expostas aproximadamente 250 itens cuidadosamente selecionados, incluindo múmias e caixões, do 
acervo da coleção do antigo Egito. 
Esta exposição mostra as diferentes faces de como o crescente interesse pelo Egito antigo na Europa levou a 
pesquisas locais, e como as relíquias encontradas revelaram a vida, a sociedade e as visões de vida e morte 
dos antigos egípcios. 
Ainda, por meio da ciência e da tecnologia de ponta, serão desvendados aspectos até então desconhecidos 
como o conhecimento médico, o processo de mumificação, o senso estético das pessoas para cores e formas, 
uma linha nova da exposição egípcia convencional. Não percam! 
Período: até 6 (domingo) de Dezembro das 10h às 18h (sextas até as 20h) (entrada permitida até 30 minutos 
antes do fechamento) 
Fechado: 5 (segunda), 19 (segunda) de Outubro, 2 (segunda) e 16 (segunda) de Novembro 
Local: Aichi-ken Bijutsukan Aichi Geijutsu Bunka Center 10F (Museu Provincial de Aichi Centro de Arte e Cultura 
10º andar) – Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1-13-2 
Ingresso: ingresso específico para dias úteis: adultos 1.400 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 
800 ienes. Ingresso específico para finais de semana e feriado (somente com reserva antecipada): adultos 1.500 
ienes, estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes. Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e 
um acompanhante, desconto de 50%. Crianças até o ensino fundamental gratuito. Verifique no site como adquirir 
os ingressos. O ingresso permite o acesso à exposição da coleção do museu. 
Website da exposição em Aichi: 
https://static.chunichi.co.jp/chunichi/pages/event/leidenegypt_aichi/ 
Website oficial da exposição:  https://leidenegypt.jp/ 
Foto: caixão de Amenhetep (terceiro período intermediário) – acervo do Museu Nacional de Antiguidades em 
Leiden, Holanda – Image©Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, the Netherlands) (185cm x 50cm x 61cm) 
 
 
 

 Exposição Especial: Padrões Envolventes (特別展「模様を着る」) 
Os padrões que adornam as roupas e os têxteis mantêm uma tradição preciosa e, estimulados pelas 
tendências da época, criam algo novo. Desde o início do período Showa, a loja de departamentos 
Matsuzakaya tem procurado criar novos designs para roupas tradicionais japonesas, reunindo trajes e 
tecidos (até mesmo retalhos de tecidos) de várias épocas e regiões, no Japão e no exterior. A coleção 
resultante ilustra a riqueza e a diversidade dos padrões, bem como sua transformação. 
Ao mesmo tempo que procura um significado através dos padrões da coleção, esta exposição também 
mostra os estilos de vida e as emoções das pessoas refletidas nos padrões. Mais do que diversão para 
os olhos, esta é uma coleção de design têxtil que certamente despertará sua paixão criativa. Por que não 
embarcar em uma busca para encontrar seu padrão favorito? 
Data: até 6 (domingo) de Dezembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até 30 minutos antes do 
fechamento) Fechado às segundas-feiras (exceto 23/Novembro [feriado]) e na 4ª terça-feira do mês. 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) Nagoya-shi Mizuho-ku 
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori 
Ingressos: adultos 1.300 ienes; estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes; estudantes do 
ensino fundamental 500 ienes; portadores de Caderneta de Deficiente e até 2 acompanhantes recebem 
um desconto de 50% no ingresso do dia mediante apresentação da caderneta. Os estudantes do ensino 
médio e universitários, deverão apresentar a caderneta de estudante. 
Site: http://www.museum.city.nagoya.jp/index.php 

 
 
 
  

 YAYOI: O Advento da Estética Japonesa (YAYOI モダンデザイン - ニッポンの美 、ここに始まる -) 
O período Yayoi testemunhou uma grande transição de uma sociedade de caçadores-coletores para uma sociedade agrária. Em contraste 
com as cerâmicas decorativas do período Jōmon anterior, a cultura Yayoi orientava-se para a funcionalidade e uniformidade, a forma e os 
padrões bem definidos sendo as principais características dos produtos desse período. Este estilo foi a fonte da estética tradicional japonesa, 
soando moderno para nós mesmo nos dias atuais. 

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 
 

 
DICAS CULTURAIS DO MÊS 



Esta exposição enfoca no design e a estética do período Yayoi, colocando os holofotes sobre a forma, cor, imagens e padrões dos 
instrumentos de cerâmica, pedra, madeira, osso e metais do período. 
Uma rara oportunidade de ver os principais artefatos descobertos nos últimos anos juntos em uma exposição sem precedentes, com foco 
no design e na estética. 
Data: até o 13 (domingo) de Dezembro  das 9h30 às 16h30 (entrada permitida até 30 minutos antes 
do fechamento). Fechado às segundas-feiras (exceto 23/Novembro), e 24 (terça) de Novembro 
Local: Aichi-ken Toji Bijutsukan (Museu de Cerâmica da Prefeitura de Aichi) – Aichi-ken Seto-shi 
Acesso: 600 metros da estação [Tōjishiryōkan Minami] da linha Linimo 
Ingresso: adultos 900 ienes; estudantes do ensino médio e universitários 700 ienes; crianças até o 
ensino fundamental gratuito; desconto para portadores da Caderneta de Deficiente e um 
acompanhante (com condições; confirme os detalhes no site) (os ingressos permitem o acesso à 
exposição permanente do museu) 
Website: https://www.pref.aichi.jp/touji/index.html 
Fotos: Esquerda: Objeto decorativo de madeira - Sítio Arqueológico Sendai / Nomi, Komatsu City, 
Ishikawa 
Realizado pela Fundação Arqueológica de Ishikawa 
Direita: Diagrama de análise de padrão de objetos decorativos de madeira Diagrama de Higami 
Noboru 
  
 

 3o Concurso de oratória do Consulado Geral do Brasil em Nagoia (在名古屋ブラジル総領事館主催第 3 回スピーチコンテスト) 
O Consulado Geral do Brasil em Nagoia está com as inscrições abertas para o 3o Concurso de Oratória, em 
vídeo, voltado para os residentes na jurisdição deste consulado, estudantes brasileiros e residentes de outras 
nacionalidades. Consulte o site do consulado para mais detalhes. 
Requisito para participação: residir na jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Nagoia 
Inscrição: a inscrição é gratuita e poderá ser feita até 13 de Novembro 
Como desenvolver o vídeo: confirme detalhes no site do consulado 
Resultados: o resultado do concurso será divulgado até o dia 18 de Dezembro de 2020. Eventuais casos de 
empate, serão deliberados pela Comissão de Seleção 
Premiação: Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria. Todos os candidatos receberão 
certificado de participação. 
Informações: e-mail educacao.nagoia@itamaraty.gov.br 
Website: http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/
 
 
 
 

 Novembro é o mês de "Conscientização sobre separação de lixo reciclável" (11 月は分別マナーアップ推進月間です) 
Você está separando corretamente os lixos recicláveis? Confira aqui uma atualização rápida para a separação correta. 
 
Os ítens com a marca de plástico ou de papel são recicláveis! 
Procure a marca de plástico e/ou de papel reciclável e descarte os recursos corretamente. 
 
Recipientes e embalagens de plástico, incluindo bandejas, garrafas, sacos, embalagens de alimentos, etc.  

 
 

 
 
 

 
 
 
Recipientes e embalagens de papel, incluindo caixas vazias, sacos de papel, papel de embrulho, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Baterias recarregáveis compactas não podem ser coletadas.  
Deposite baterias para smartphones, câmeras, etc. com essas marcas, nos pontos de recolhimento como os 
escritórios da Secretaria do Meio Ambiente, lojas de eletrônicos, etc. 
Consulte o site da JBRC (https://www.jbrc.com/) para confirmar os estabelecimentos participantes (em japonês) 
 
Não sabe como ou quando descartar um item? 
Utilize o aplicativo de separação de resíduos e materiais recicláveis "3R" (Three R) 
Funções: 
� Busca de método de separação 
� Notificações do dia da coleta por alarme 
� Disponíveis nos idiomas japonês, inglês, chinês, coreano, português, espanhol, filipino e vietnamita 
� Aplicativo gratuito 
Mais informações: http://tiny.cc/nagoya3R 
 
 
 
 
 
 

Descarte como embalagens de plástico 

Descarte como embalagens de papel 

INFORMAÇÕES DO COTIDIANO 



 Acabar com o despejo ilegal de lixo! Novembro é o mês de ênfase de prevenção de despejo ilegal. 
(不法投棄やポイ捨てをなくそう！〜11 ⽉は不法投棄防⽌強調⽉間です〜) 
O despejo ilegal de lixo é crime. 
O despejo ilegal de lixo será punido com pena de prisão de até 5 anos ou uma multa de até 10 milhões de ienes 
ou ambos. 
A reciclagem de aparelhos domésticos como TVs e máquinas de lavar, é obrigatória e não podem ser descartados 
como lixo de grande porte. Se não tiver certeza de como descartar um aparelho adequadamente, consulte o Guia 
de Redução de Lixo e Reciclagem da Cidade de Nagoya, no site da prefeitura (abaixo), ou consulte o escritório 
da Secretaria do Meio Ambiente do bairro onde mora.  
Consulte também o aplicativo para smartphone "ThreeR" para verificar como separar o lixo e materiais recicláveis 
na cidade de Nagoya. 
Um evento de campanha contra o despejo ilegal será realizado no dia 30 de novembro, na estação de Nagoya. 
Mascotes dos municípios vizinhos de Nagoya também estarão reunidos.  
 
Guia de Redução e Reciclagem de Lixo da Cidade de Nagoya no site da prefeitura de Nagoya: http://tiny.cc/nagoyagomi 
Informações: Divisão de Operações da Secretaria do Meio Ambiente da Cidade de Nagoya - Tel: 052-972-2385 (em japonês) 
 

 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 nos 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 
endereços de e para a cidade de Nagoya.  
1 de Novembro das 8h45 às 12h 
6 de Dezembro das 8h45 `as 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. 
 

 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/ 
 

 Como utilizar o gás encanado com segurança （都市ガスを安全に使いましょう） 
Quando usado corretamente, o gás encanado é uma fonte de energia que torna nossas vidas mais confortáveis, mas usado de forma errada 
pode ser perigoso! 
Para usar o gás com segurança, é importante entender o básico. 
A Toho Gas fornece informações sobre como usar o gás com segurança e o que fazer em caso de emergência através de seu site. 
Visite o site da Toho Gas através do URL abaixo para conferir o panfleto e a página de informações para clientes estrangeiros. 
Guia para o uso seguro de gás para clientes estrangeiros 
https://www.tohogas.co.jp/lang/en/support/pdf/safety.pdf  (PDF: 3,68 MB) 
Procedimentos de emergência 
https://www.tohogas.co.jp/  
* Vá até o final da página inicial para obter links em 9 idiomas 
 

 Vacinação contra influenza para as pessoas acima de 65 anos, residentes na cidade de Nagoya (65 歳以上の方へ：無料でインフ

ルエンザ予防接種が受けられます。) 
A vacinação contra a influenza é eficaz quando aplicada antes do seu surto. A vacinação tem o efeito de prevenir a infecção pela influenza 
e minimizar os sintomas. 
Período da vacinação: A partir do dia 15 de outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 
Público alvo: pessoas residentes na cidade de Nagoya e que se enquadram nas seguintes condições: 
. Pessoas com 65 anos ou mais de idade 
. Pessoas com 60 anos ou mais, até 64 anos, com disfunção cardíaca, renal ou respiratória ou disfunção imunológica devido ao vírus da 
imunodeficiência humana (deficiência equivalente ao Nível 1 do Certificado de Incapacidade Física / 身体障害者手帳１級). 
Aplicação da vacina: 1 vez 
Relação das clínicas e hospitais disponíveis: 
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000088/88975/202008itiran.pdf 
A lista está disponível somente em japonês. Entre em contato com a clínica ou o hospital para efetuar a reserva antecipada. Para as pessoas 
que tenham dificuldades na leitura, entre em contato com o Centro Internacional de Nagoya: tel: 052-581-0100.  
Documentos a apresentar na data da vacinação: 
1. Pessoas com 65 anos ou mais de idade: documento de identificação para confirmar a idade (Carteira de Motorista, Seguro de Saúde, 

Zairyu Card, etc) 
2. Pessoas com 60 anos ou mais até 64 anos de idade: documento de identificação para confirmar a idade (Carteira de Motorista, Seguro 

de Saúde, Zairyu Card, etc) e a cópia da Caderneta de Deficiente ou Atestado Médico 
 
Informações: Centros de Saúde das 
Subprefeituras. * Caso necessite de intérprete, utilize o Triofone do Centro Internacional de Nagoya: 052-581-6112 
 



 
 Desconto para a vacinação contra influenza para crianças e gestantes (子ども・妊婦の方：インフルエンザ予防接種の割引があり

ます。) 
A vacinação contra a influenza é eficaz quando aplicada antes do seu surto. A vacinação tem o efeito de prevenir a infecção pela influenza 
e minimizar os sintomas. 
Período da vacinação: A partir do dia 15 outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 
Público alvo e aplicação da vacina: pessoas residentes na cidade de Nagoya 
1. Crianças nascidas após 2/Abril/2012 (entre 6 meses até 7 anos e 8 meses (2º ano do Shogakko)) até 2 vezes 
2. Gestantes: 1 vez 
 
Valor do subsídio: desconto de 1.000 ienes do valor pago, para cada vez. 
Relação das clínicas e hospitais disponíveis: 
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000132/132801/iryoukikann.pdf 

A lista está disponível somente em japonês. Entre em contato com a clínica ou o hospital para efetuar a reserva antecipada. Para as pessoas 
que tenham dificuldades na leitura, entre em contato com o Centro Internacional de Nagoya: tel: 052-581-0100.  
Documentos a apresentar na data da vacinação: 
1. Documentos de identificação para confirmar endereço, nome e idade (Carteira de Motorista, Zairyu Card, Seguro de Saúde, Caderneta 

Médica Infantil / 子ども医療証, etc.) 
2. Cupom de desconto preenchido 
3. Caderneta Materno-Infantil (Boshi Kenko Techo / 母子健康手帳) 

＊As gestantes que ainda não receberam a Caderneta Materno-Infantil, deverá apresentar o atestado médico ou o atestado de gravidez. 
＊As crianças enquadradas na idade acima que não possuam a Caderneta Materno-Infantil, não há necessidade da apresentação da 
mesma. 
 

Como adquirir o cupom 
Efetue download do site: http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000132/132801/ryoumen.pdf 
Ø Nos Centros de Saúde das subprefeituras (incluso sucursais) 
Ø Na Divisão de Bem-Estar da Criança das subprefeituras (Minsei Kodomo-ka / 民生子ども課) ou Divisão do Bem-estar Social da sucursal 

(Shisho Kumin Fukushi-ka)  
 
Informações: Nagoya Kodomo / Ninpu Influenza Yobo Sesshu Hiyo Josei Jimushori Center (Centro de Processamento Administrativo do 
Subsídio de Custo de Vacinação de Crianças/Gestantes de Nagoya) – Tel: 052-972-4381 das 9h às 17h (fechado aos domingos, feriados e 
de 29/Dezembro a 3/Janeiro) 
w Caso necessite de intérprete, utilize os serviços do Triofone do Centro Internacional de Nagoya – Tel:052-581-6112 

 
 

 Dúvidas do cotidiano: Benefícios para freelancers cuja renda diminuiu devido ao COVID-19 外国人暮らしの Q＆A「コロナで収入が減っ

たフリーランスが支援される給付金について知りたい」 
 
Pergunta: Tenho o visto de residente de Especialista em Humanidades / Serviços Internacionais, e 
como freelancer tenho contratos com duas escolas de línguas como instrutor de inglês. Minha renda 
vem de salários, então tenho retenções de impostos. Minha renda diminuiu por causa do COVID-19 e 
ouvi dizer que há benefícios disponíveis para quem trabalha como freelancer. Gostaria de saber como 
posso solicitar. Não fiz a declaração final do imposto de renda. 
 
Resposta: Um sistema de auxílio para manutenção da atividade comercial (Jizokuka Kyufukin / 持続課
給付⾦）foi estabelecido como parte das medidas econômicas de emergência em resposta ao aumento 
das infecções por COVID-19. Além de pequenas e médias empresas, autônomos, incluindo freelancers, 
a elegibilidade foi ampliada para incluir proprietários individuais que fazem uma declaração de imposto 
(Kakutei Shinkoku / 確定申告）sobre a receita de salários (Kyuyo shotoku / 給与所得）ou diversas 
receitas (Zatsu shotoku / 雑所得), cuja receita principal é a receita de atividades comerciais com base 
em acordos de subcontratação (Gyomu itaku/業務委託), etc., em vez de um contrato de trabalho (Koyo 
Keiyaku / 雇⽤契約), e empresas estabelecidas entre janeiro e março de 2020. 
 
No caso de um proprietário individual autônomo, terá direito ao auxílio para manutenção da atividade 
comercial se sua renda em qualquer mês tiver reduzido 50% ou mais, devido ao impacto do COVID-19, em comparação com a sua renda média 
mensal por meio de acordos de subcontratação durante 2019. Os empreendimentos estabelecidos entre janeiro e março de 2020 serão considerados 
elegíveis se o seu rendimento de qualquer mês, a partir de abril, for pelo menos 50% inferior ao rendimento médio mensal desde a abertura da 
atividade comercial até março. 
A solicitação do auxílio deve ser feita online, utilizando o site do aplicativo Pagamentos em Curso (veja abaixo), mas também é possível solicitar por 
meio de um dos Postos de Suporte de Inscrição (Shinsei sapoto kaijo / 申請サポート会場) estabelecidos em todo o país. 
 
Para proprietários individuais que fazem uma declaração final de imposto sobre rendimentos de salários ou receitas diversas, a solicitação exigirá  
itens como a cópia da declaração final de imposto do contribuinte (ou, para aqueles que não são obrigados a apresentar uma declaração final de 
imposto e, portanto, não pode fornecer a cópia, uma declaração confirmada por um contador fiscal, de sua renda e que não é necessário apresentar 
uma declaração final de imposto) e o livro de caixa, etc., para o mês em questão, os documentos que indicam que se tem rendimentos de um acordo 
de subcontratação, etc., uma cópia do seu cartão de seguro de saúde nacional, uma cópia da caderneta da conta bancária para transferência de 
pagamentos e cópias dos documentos que confirmam a sua identidade (carteira de motorista, cartão de residência, etc.).  
 
Os documentos dos solicitantes podem ser digitalizados ou fotografados com uma câmera digital ou smartphone, etc., mas as fotos devem ser de 
clareza suficiente para que o texto final seja legível. 
Para obter mais informações sobre como solicitar, consulte a central de atendimento (Tel: 0120-279-292) ou os Postos de Suporte de Inscrição  
(consulte o site para saber as localização). 
Site do Auxílio para Manutenção da Atividade Comercial: https://jizokuka-kyufu.go.jp/  (japonês) 


