
 
 

 
 

 Fechamento programado do prédio do Centro Internacional 

de Nagoya (臨時休館のお知らせ) 

O prédio do Centro Internacional de Nagoya e as instalações do 
NIC (balcão de informações, biblioteca e as salas para locação) 
estarão fechados para manutenção programada no domingo, 14 de 
fevereiro durante todo o dia. Pedimos desculpas por quaisquer 
inconvenientes e agradecemos a sua compreensão. 
 

 Leitura de Livros Infantis em Língua Estrangeira  

(外国語で楽しむ絵本の会) 
Venha participar da leitura de livros infantis por voluntários estrangeiros 
na Biblioteca do NIC e não percam a oportunidade de aprender novas 
línguas de forma divertida. Os livros fazem parte da vasta coleção de 
livros infantis internacionais da biblioteca. A participação é gratuita e 
não é necessária reserva. Participe! 

 Datas: ① 28 (domingo) de Fevereiro das 14h às 14h30 

        ② 28 (domingo) de Março das 14h às 14h30 

Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar 
Número de vagas: 10 pessoas (cada grupo até 3 pessoas, não 
inclui crianças até 6 anos) 
Reserva: efetue a reserva por e-mail dentro do período para cada 

sessão ① das 10h de 31/Janeiro às 12h de 26/Fevereiro; ②das 

10h de 28/Fevereiro às 12h de 26/Março 

 Data: ③ 6 (sábado) de Março das 10h30 às 11h  

Local: Biblioteca do Distrito de Nakamura – Nagoya-shi 
Nakamura-ku Nakamura-cho Chanoki 25 
* Não é necessário reserva 
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 
052-581-0100 

 
 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: 7 (domingo) de Fevereiro das 13h30 às 
14h30.  
Local: Online (via Zoom) ou no Centro Internacional de Nagoya Sala 
de Treinamento 3 no 4º andar.  
Inscrições: por telefone, até as 17h do dia 6/Fevereiro. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Seminário e Consulta sobre Declaração de Imposto de Renda 

(税務セミナー＆相談会)  

Não sabe como declarar o imposto de renda? Participe deste 
seminário prático para ajudar os residentes estrangeiros a aprender 
como preencher os formulários da declaração de imposto de renda, 
seguido de uma sessão individual de perguntas e respostas com 
consultor fiscal. (Atenção: os formulários não poderão ser 
preenchidos nem enviados durante este evento). Vagas limitadas. 
Intérprete de inglês, português, espanhol e chinês. 
Data: 27 (sábado) de Fevereiro das 13h30 às 16h30 
Local:  Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Número de vagas: 50 (somente com reserva) 

Reserva: a partir do dia 2 (sábado) de fevereiro às 10h a 26 (sexta) 
de fevereiro às 17h, por telefone ou pessoalmente no Balcão de 
Informações no 3o andar, por ordem de reserva. Completando o 
número de vagas, as reservas serão encerradas. 
Telefone: 052-581-0100 
 

 Recrutamento de Instrutores Estrangeiros  

(NIC 地球市民教室 外国人講師募集) 

Como parte do Projeto Educacional de Compreensão Internacional, 
estamos recrutando instrutores estrangeiros para visitar escolas do 
ensino fundamental e grupos de comunidades locais para 
apresentação de sua terra natal. Estamos recrutando pessoas 
residentes no Japão há mais de 1 ano, que tenham capacidade de se 
comunicar e apresentar a terra natal em japonês e que possa participar 
da entrevista e treinamento no dia 3 (quarta) de Março, entrevista a 
partir das 13h e treinamento das 14h às 16h30. 
Gratificação pela visitação: 8.000 ienes/vez (dentro da cidade de 
Nagoya) e 10.000 ienes/vez (fora de Nagoya) (incluso imposto e 
transporte) 
Prazo para inscrição: até o dia 24 (quarta) de Fevereiro às 17h. 
Poderá efetuar a sua inscrição pelo correio, e-mail ou entregando 
pessoalmente o formulário de inscrição na Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação. Poderá retirar o formulário no NIC ou efetuar download 
em formato PDF ou Word. 
Confira os detalhes para inscrição em japonês (PDF). 
Inscrições e informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação 
Seção de "Recrutamento de Instrutores Estrangeiros do NIC para o 
Chikyu Shimin Kyoshitsu" - Tel: 052-581-5691 E-mail: koryu@nic-
nagoya.or.jp 
 

 Seminário Regional de Internacionalização 2021: Conectando e 

Vivendo na Comunidade (地域の国際化セミナー2021「人とつな

がる、街を生きる～知り合えない私たちと隣近所の多文化共生～」) 
Mais da metade dos ocupantes do complexo habitacional Shibazono 
Danchi (cidade de Kawaguchi, em Saitama) são estrangeiros. Este 
complexo não é de forma alguma um caso excepcional, tratando-se de 
uma extensão da situação em nossas comunidades locais. A partir do 
relatório da situação atual do complexo habitacional de Shibazono, será 
analisado o futuro da comunidade sob a perspectiva de 
"enfraquecimento das conexões entre os residentes", que é uma 
questão regional comum nos dias de hoje. 
Data: 6 (sábado) de Março das 13h30 às 16h30 
Local: Online e no Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Número de vagas: 90 vagas online e 30 vagas presenciais, 
determinado conforme ordem de reserva. 

※Disponibilidade de intérprete somente para participação presencial. 

Solicite reserva até o dia 25 (quinta) de fevereio até as 17h. 
Entrada: franca 
Reserva: a partir de 11 (terça) de Fevereiro 10h, pelo site, e-mail, 
telefone ou pessoalmente na Divisão de Intercâmbio e Cooperação – 
Tel: 052-581-5689 E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp  
Website: https://www.nic-nagoya.or.jp 
 

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

Será realizado evento de intercâmbio multicultural online em 
colaboração com o grupo NPO Midori Tabunka Kyosei Boranetto, que 
possui um histórico de projetos de coexistência multicultural no distrito 
de Midori. De convidados com raízes no distrito de Midori (estrangeiro 
residente, pessoa atuando ativamente no exterior, pessoa envolvida na 
promoção do tradicional Arimatsu Narumi Shibori ao mundo, etc.) à 
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cultura do país de origem, a conexão com o distrito de Midori e a vida 
cotidiana sob o COVID-19. O evento será realizado em japonês.   
Data: 21 (domingo) de Março das 13h30 às 15h30 
Local: online (via Zoom) 
Número de vagas: 30 pessoas (por ordem de reserva) 

Reservas: pessoalmente, e-mail ou por telefone a partir das 10h de 16 
(terça) de fevereiro até as 17h de 20 (sábado) de março, na Divisao de 
Intercâmbio e cooperação do Centro Internacional de Nagoya 
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp Telefone: 052-581-5689 

 

 
 

 
 Exposição Especial: Ribon  

(特別展 りぼん 250 万りぼんっ子大増刊号) 

Desde que começou a ser 
publicada, em 1955, a revista 
em quadrinhos Ribon é uma 
bíblia para meninas, 
atingindo uma tiragem de 
2.550.000 em seu pico no 
final de 1993. Não é exagero 
dizer que, por meio do Ribon, 
meninas em todo o Japão 
aprenderam sobre amor e 
amizade, e se 
entusiasmaram por seu 
próprio futuro.  
Esta exposição apresenta 11 
criadores que contribuiram 
para a popularidade da 
revista, apresentando a arte original de cenas famosas de 
suas histórias em série, bem como exibições de brindes 
distribuídos com a revista. Esta exposição especial 
lembrará os espectadores da importância de valorizar os 
outros, e de ser positivo em qualquer situação. 
Data: 17 (quarta) de Fevereiro a 1º (segunda) de Março das 
10h às 19h30 (10h às 16h30 dia 18 (quinta) de Fevereiro). 
*A entrada poderá ser limitada para evitar 
congestionamento 
Local: espaço de eventos no JR Nagoya Takashimaya 10º 
andar – Nagoya-shi Nakamura-ku  
Acesso: estação de Nagoya das linhas do metrô da linha 
Higashiyama e Sakuradori, das linhas de trem JR Tokaido 
Honsen, Chuosen, Kansaisen, Meitetsu, Kintetsu e Aonami 
Ingresso: adultos 1.000 ienes (800 ienes), estudantes do 
ensino médio e universitários 800 ienes (600 ienes), 
crianças até o ensino fundamental gratuito. Os valores entre 
parênteses são para os ingressos antecipados (ver website) 
Website: http://www.ribon-ten.com/  (japonês) 

 

 AICHI⇄ONLINE 

Inicia o projeto de arte online  "AICHI⇄ONLINE", no qual obras encomendadas a 

artistas, planejadores e outros criadores cujas atividades foram afetadas pela 
infecção do COVID-19, são exibidas online através do site do projeto.Nove projetos 
serão apresentados no site, incluindo curta-metragem, projetos de vídeo, poesia 
"tanka", instalação online, instalação sonora, história em quadrinhos e mais. 
Data: 1º (segunda) de Fevereiro a 21 (domingo) de Março (alguns projetos serão 
disponibilizados após início) 
Website: https://aichionline.jp/ 
 

 A Fonte da Cerâmica do Japão: dos Fornos de Suemura (日本陶磁の源・陶

邑窯 ―猿投窯の前に立ちはだかった巨

大な壁―) 

Sob a autoridade política de Yamato, 
técnicas de cozimento de cerâmica em altas 
temperaturas foram introduzidas da 
península coreana e os fornos Suemura 
(onde hoje é Osaka) se tornaram o principal 
centro de produção da resultante Sueki 
(cerâmica Sue). Esta exposição explora a 
maior revolução da cerâmica na história do 
Japão com peças dos fornos de Suemura e 
Sanage, na província de Aichi. Desvende os 
mistérios da história antiga da transição para a tecnologia mais recente da época. 
Imperdível para os amantes da história antiga. 
Data: até 21 (domingo) de Março das 9h30 às 16h30 (entrada permitida até 30 
minutos antes do fechamento) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) 
Local: Aichi Toji Bijutsukan (Museu de Cerâmica de Aichi)_- Aichi-ken Seto-shi 
Acesso: 600m da estação [Tojishiryokan-Minami] da linha de trem Linimo 
Ingresso: adultos 600 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 500 
ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito. Descontos para pessoas 
portadoras da caderneta de deficiente e um acompanhante (com condições, 
confirme no site abaixo) 
Website: https://www.pref.aichi.jp/touji/index.htm

 

 Museu das Ruínas de Aichi Asahi (あいち朝日遺跡ミュージアム) 

Inaugurado em novembro de 2020, o Museu das Ruínas de Aichi Asahi, que já foi o maior 
assentamento do período Yayoi na região de Tokai. 
Do início do período Yayoi até o início do período Kofun (cerca de 6aC a 4aC). Prosperou como 
o centro da vida e da cultura na região e desempenhou um papel importante na conexão da 
cultura Yayoi do Japão oriental e ocidental. 
Na preparação para a construção de estradas na década de 1970, uma escavação arqueológica 
em grande escala começou, e o que anteriormente se pensava ser uma série de fragmentos de 
conchas espalhadas e outros locais contendo artefatos individuais, foi descoberto como um único 
assentamento humano consistente, e assim, rotulado coletivamente como Asahi Iseki (sítio 
arqueológico de Asahi). De acordo com o levantamento feito até agora, a extensão das ruínas é 
de 1,4 km leste-oeste e 0,8 km norte-sul, e a área das ruínas é estimada em 800 a 1 milhão de 
m2. As moradias eram administradas nas pequenas terras altas ao norte e ao sul do vale que flui 
do nordeste ao sudoeste. Um cemitério foi criado circundando a área assentada, existindo ainda 
grandes áreas de sepulturas, especialmente nos lados leste e oeste. 
Muitas descobertas significativas foram feitas no local, como os restos de uma forte instalação de defesa que consistindo de um fosso e fortificações 
de galhos e troncos afiados, ao dotaku de bronze em forma de sino, os restos de uma oficina de produção de contas e um dos mais antigos restos 
de uma estrutura de captura de peixes. 

 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 
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Na Sala de Exposições 1 do museu, uma animação de 4 minutos apresenta a vida no Sítio Asahi no 
período Yayoi e o povoamento e as atividades de sua comunidade em seu auge entre os séculos III e 
IIaC que são recriados em uma série de dioramas. 
 
A Sala de Exposição 2 apresenta alguns dos muitos artefatos descobertos no local. De itens de cerâmica 
e barro, ferramentas e itens de madeira, pedra, contas de vidro,produtos de metal, artefatos feitos de 
osso, chifres e vários produtos escavados de uma aldeia em grande escala na era Yayoi que representa 
a região de Tokai, um material valioso em todo país para conhecer a vida e a cultura da época. 
Em 2012, 2.028 itens importantes escavados foram designados como bens culturais de importância 
nacional. Há também um “Laboratório de Arqueologia Infantil”, onde poderá experimentar as ferramentas 
e fantasias do período Yayoi e uma Sala de Experiência e Aprendizagem onde são realizadas oficinas 

de confecção de joias curvas de magatama e cerâmica.  
Do lado de fora, a [Vila Experimental Yayoi], com arrozal e atividades de uma casa de cova e 
armazém elevado, oferece oportunidades para aprender através da experiência de várias 
atividades sazonais. (Consulte o site para obter detalhes e status de workshops e atividades). 
Aichi Asahi Iseki Museum 
Horário de funcionamento: das 9h30 às 17h. Fechado às segundas-feiras (em caso de feriado 
nacional, no dia útil seguinte) e de 28 de dezembro a 3 de janeiro 
Local: Aichi-ken Kiyosu-shi Asahi Kaizuka 1 
Acesso: 9 minutos a pé a noroeste da estação [Owari-Hoshinomiya] da linha Johoku (baldeação 
da linha JR Tokaido na estação [Biwajima]) 
Ingresso: adultos 300 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 200 ienes, crianças até 
o ensino fundamental gratuito. Pessoas portadoras da caderneta de deficiente gratuito. Disponível 
ainda, ingresso combinado para o Castelo de Kiyosu e Museu Experimental de Shidami Kofungun, 
válido por 6 meses. 
Website: https://aichi-asahi.jp/ (japonês) 
 

 Experiencie a histórica vila de antigos túmulos de Shidami no Museu Experimental de Shidami Kofungun 

(歴史の里しだみ古墳群・体感！しだみ古墳群ミュージアム) 

Localizado no nordeste da cidade de 
Nagoya, a Vila consiste no Shidami 
Kofungun (aglomerado de túmulos de 
Shidami) e o SHIDAMU, o Museu 
Experimental Shidami Kofungun, com 
exposições das relíquias encontradas e 
fazer uma “relíquia” com as suas próprias 
mãos. 
No Museu Experimental Shidami 
Kofungun inaugurado em 2019, além da 

visitação com guia para entender sobre os túmulos antigos, uma exposição onde 
poderá conhecer os itens valiosos escavados e participar de aulas experimentais 
de artesanato antigo como joias curvas de magatama, figuras de argila “haniwa”, 
experimentar a vida antiga produzindo fogo, utilizar faca de pedra e muito mais. 
Ao visitar a Vila Histórica Antiga Shidami Kofungun, certifique-se de entrar 
primeiro no SHIDAMU para obter o mapa para a sua caminhada. 
Horário de funcionamento: das 9h às 17h (entrada permitida no salão de 
exposições, até as 16h30). Fechado todas as segundas (em caso de feriado 
nacional, no dia útil seguinte) e de 29 de dezembro a 3 de janeiro 
Local: Taikan! Shidami Kofungun Museum – Rekishi no Sato Shigami Kogungun 
– Nagoya-shi Moriyama-ku 
Acesso: da estação [Ozone] do metrô da linha Meijo, linhas de trem JR Chuo e Meitetsu Seto, pegar o ônibus Yutorito 
Line com destino a [Kozoji], descendo no ponto [Kamishidami] (cerca e 35 minutos) e caminhe 7 minutos sentido 
sudeste. Da estação [Kozoji] da linha JR Chuo, pegar o ônibus circular City Bus Shidami, descendo no ponto de 
[Kattezuka] (cerca de 6 minutos), caminhando cerca de 1 minuto até SHIDAMU. 

Ingresso: entrada franca (200 ienes para a sala de exposições. Crianças até o ensino fundamental gratuito). Taxa adicional para alguns programas 
de aulas experimentais. 
Website: https://www.rekishinosato.city.nagoya.jp/ (japonês) 
 

 
 

 Procura-se: Consultor do Centro de Consultas em Educação de Língua 

Japonesa (名古屋市教育委員会日本語教育相談センターコンサルタントの

募集) 

O Consultor do Centro de Consultas de Educação em Língua Japonesa ficará 
baseado no Centro de Consultas de Língua Japonesa (dentro do Centro de 
Educação da Cidade de Nagoya) e será responsável pela tradução de 
documentos (como avisos a serem distribuídos nas escolas) e pelo envio de 
intérpretes para facilitar o entendimento mútuo entre pais e escolas. O horário 
de trabalho será em dias e horários, entre segunda e sexta, conforme 
designado pelo chefe da Seção de Supervisão (aproximadamente 3 horas por 
dia). 
Veja as Condições para confirmar os detalhes completos.  
Início das atividades: Abril de 2021 
Condições: disponível no site da Cidade de Nagoya, nos pontos de 
informações das subprefeituras, Centro Internacional de Nagoya, Escritório de 
Supervisão do Conselho de Educação. 

 Procura-se: Assistente de Aprendizagem em Língua 

Nativa (para o ano fiscal) (名古屋市教育委員会母語学習協力

員の募集) 

O Assistente de Aprendizagem em Língua Nativa fornecerá 
suporte para o ensino da língua japonesa para os alunos e 
serviços de tradução e interpretação nas escolas municipais de 
ensino fundamental e médio. A jornada de trabalho será de 30 
horas por semana, 6 horas por dia entre 8h15 e 17h, de segunda 
a sexta (intervalo de 1 hora incluso). 
Veja as Condições para confirmar os detalhes completos. 
Início das atividades: Abril de 2021 
Condições: disponível no site da cidade de Nagoya, nos pontos 
de informações das subprefeituras, Centro Internacional de 
Nagoya, Escritório de Supervisão do Conselho de Educação 
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 Procura-se: Equipes para o Intercâmbio Internacional de Basquete da Província de Aichi  

(愛知県バスケットボール国際交流会参加チーム募集) 

O Japan Overseas Council está procurando times participantes de um intercâmbio internacional de basquete para 
estudantes estrangeiros e estagiários técnicos. Um total de 30 times de 5 a 8 membros. Por que não se juntar a amigos 
da escola ou do trabalho e fazer novos amigos enquanto desfrutam de uma partida de basquete? Além do campeonato, 
vários jogos de basquete também estão programados. Serão premiados de acordo com as classificações. 
Data: 21 (domingo) de Março. Abertura dos portões às 9h; cerimônia de abertura às 9h30. Torneio das 10h às 15h; 
cerimônia de encerramento às 15h15. (todos os horários estão sujeitos a alteração) 
Local: Sky Hall Toyota – aichi-ken Toyota-shi Hachiman-cho 1-20 
Acesso: 15 min a pé da estação [Toyota-shi] da linhas Meitetsu Toyota e Mikawa 
Tàxa de participação: 6.000 ienes por equipe 
Prazo para inscrição: 26 (sexta) de Fevereiro 
Informações e inscrições: Comitê Executivo do Basketball Koryukai, com Sra. Wakita 
E-mail: s-wakita@avance-corp.com – Tel: 0586-52-3001 Fax: 0586-43-3220 
 
 

 Guia prático "Vivendo em Nagoya" (名古屋生活ガイド) 

Este guia auxilia os residentes estrangeiros, contendo informações sobre a vida cotidiana, os locais onde fazer os trâmites necessários, consultas 
de acordo com o assunto, etc., para que possam se adaptar à sua nova vida o mais rápido possível.  
Poderão efetuar download da versão atualizada em dezembro de 2020, no site do Centro Internacional de Nagoya.(PDF)  
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/living-in-nagoya/nagoya-living-guide/ 
 
 

 Dúvidas do Cotidiano: Onde devo fazer os trâmites para operar meu food truck em Nagoya?  

(外国人暮らしの Q&A「名古屋市内でキッチンカーの営業をするにはどこで手続きをすればいいか？」) 

Pergunta: Tenho uma autorização para minha empresa preparar alimentos e vendê-los em meu food truck e operar na cidade de Okazaki. Quero 
operá-lo na cidade de Nagoya também. Onde posso fazer os trâmites? 
 
Resposta: Para obter uma licença comercial de alimentos (shokuhin eigyo kyoka) para operar uma empresa de food truck na cidade de Nagoya, 
deve-se fazer uma solicitação ao centro de saúde (hoken senta / centro de saúde) da jurisdição onde o food truck é armazenado. No posto de saúde 
onde é realizado o procedimento, a autorização é emitida em nome do diretor do Centro de Saúde da Cidade de Nagoya. Para solicitar a emissão 
da licença, consulte antecipadamente o centro de saúde da jurisdição. 
Devido a um acordo entre a cidade de Nagoya e o governo da província de Aichi, se houver licença para operar na cidade de Nagoya, a empresa 
também poderá operar em toda a província de Aichi.  
Além da cidade de Nagoya, se alguém tiver uma licença comercial de alimentos emitida em um município da província de Aichi com seu próprio 
centro de saúde, ou seja, cidades de Toyota, Toyohashi e Okazaki, é possível operar em toda província de Aichi, porém, se a área de operação tiver 
sido limitada no momento da emissão da licença, a área em que o negócio pode ser operado será limitada à àrea especificada.  
Quanto à área na qual tem permissão para operar seu negócio de food truck, conforme a licença obtida na cidade de Okazaki, precisará confirmar 
isso com o centro de saúde que emitiu a licença.  
Além disso, lembre-se de que precisará consultar e obter permissão da organização ou órgão que administra o local ou propriedade na qual pretende 
estacionar food truck e operar seu negócio. 
 
 

 Transferir a carteira de motorista estrangeira para carteira de motorista japonesa (外国免許から国内免許への切替) 

Quer saber como pode alterar a sua carteira de motorista estrangeira para uma que lhe permita dirigir no Japão? 
A Polícia da Província de Aichi divulgou um vídeo explicando os procedimentos para transferência nos idiomas inglês, português, chinês e vietnamita, 
no Canal Oficial da Polícia da Província de Aichi no YouTube. 
Duas versões estão disponíveis, uma para o procedimento no Centro de Exames para Habilitação em Hirabari (em Tenpaku-ku) e a outra para o 
Centro de Habilitação de Higashi Mikawa (na cidade de Toyokawa) 
Centro de Exames para Habilitação em Hirabari: https://bit.ly/2KqT4gL 
Centro de Habilitação de Higashi Mikawa: https://bit.ly/3bOXmcR 
Não se esqueça ainda de se inscrever no canal e conferir os outros conteúdos para dicas de como se manter seguro! 
Canal oficial da Polícia da Província de Aichi no YouTube: https://bit.ly/3aG7RyJ 
  
 

 Caso tenha suspeita de ter contraído COVID-19 - Como marcar uma consulta médica e um exame se tiver sintomas como febre 

感染の心配があるとき 発熱等の症状がある場合の相談・受診方法 

Se você tiver sintomas como febre e estiver preocupado, primeiro consulte o seu médico regular ou a clínica local por telefone. Por favor, não vá 
diretamente para a clínica sem consultar a equipe com antecedência. Se for possível ser examinado e realizar o teste na clínica, siga as instruções 
da equipe médica sobre como fazê-lo. 
Se não for possível realizar o exame ou o teste na clínica médica regular ou local, você será encaminhado à uma instalação onde pacientes com 
sintomas como febre podem ser examinados e realizar o teste. 
Se você não tem um médico regular ou não tem certeza sobre qual clínica consultar, entre em contato com o Centro de Consulta e Exame. 
A equipe do Centro de Exame e Consulta irá encaminhá-lo para um centro médico onde pacientes com sintomas como febre podem ser examinados 
e testados. 

■ Centro de Exame e Consulta (Call Center) (Jushin / Sōdan Sentā /受診・相談センター) 

Contate o Centro de Exame e Consulta para o seguinte: 
 Consultas sobre exames para pessoas com sintomas como febre 

  Se você não tiver certeza se deve fazer um exame, em qual unidade médica receber o exame, etc. 
 Consultas gerais 

  Sintomas do COVID-19, testes, formas de prevenir infecções, formas de desinfectar, etc. 
 Consultas sobre o aplicativo de confirmação de contato COVID-19 (COCOA) 

  Se você receber a confirmação de que entrou em contato com alguém cujo teste deu positivo para infecção por 
COVID-19 

Horário de atendimento: 24 horas 
Telefone: 052-249-3703 (japonês) 
E-mail: nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com (em japonês) 
Fax: 052-265-2349 (japonês) 
 
 
 

mailto:s-wakita@avance-corp.com
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/living-in-nagoya/nagoya-living-guide/
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https://bit.ly/3bOXmcR
https://bit.ly/3aG7RyJ
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★As consultas do Centro de Consultas e Exames, poderão ser feitas no Centro de Saúde (Hoken Center) em Português. 

Informações gratuitas, a partir de 29 (terça) de Dezembro de 2020. 
Atendimentos nos Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Chinês, Coreano, Tagalo, Vietnamita, Nepalês, Tailandês, Indonésia, Malásia, Francês, 
Russo, Alemão, Italiano, Birmanês, Quemer, Mongol e Cingalesa. 

■ Centros de saúde (Hoken sentā / 保健センター) 

Se seu teste deu positivo para o COVID-19, ou esteve em contato próximo com uma pessoa com teste positivo, etc., consulte o centro de saúde da 
jurisdição em que reside. 
 
Dias da semana 9h – 17h30 (fechado nos feriados nacionais, de 29 de dezembro a 3 de janeiro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ Para obter assistência em outros idiomas, utilize o serviço de Triofone do NIC: 052-581-6112 

 
 

 O que acontece quando um paciente é diagnosticado com COVID-19 (新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の対応) 

Quando um paciente é diagnosticado como infectado com COVID-19 (kansensha), a equipe do centro de saúde (Hoken Center) em cada distrito 
investiga os movimentos do paciente durante os 14 dias anteriores ao início da infecção em um esforço para determinar a fonte de infecção. Além 
disso, a fim de prevenir a propagação da infecção, os movimentos do paciente durante os dois dias anteriores ao início da infecção são confirmados 
e, uma vez que os contatos/indivíduos para monitoramento de saúde (kenko kansatsu-sha) foram identificados (pessoas que estiveram cara a cara 
ao alcance do braço [cerca de 2 metros] do indivíduo infectado por vários minutos ou mais, etc.) os contatos são solicitados a se abster de sair para 
qualquer local não essencial ou urgente durante o período de monitoramento de saúde por 14 dias (kenko Kansatsu kikan), e a equipe do centro de 
saúde telefonar regularmente para os contatos para confirmar sua condição. 
Pontos a serem observados durante o monitoramento de saúde em casa: 

• Use salas separadas 

• Limite a responsabilidade de cuidados a uma única pessoa 

• Areje o quarto do paciente e outros cômodos regularmente 
Se um contato relatar qualquer sintoma indicando possível infecção, um teste de PCR é imediatamente realizado e, se o resultado for positivo (yosei), 

o paciente é internado no hospital. Se um contato monitorado não desenvolver sintomas em 14 dias, o monitoramento será encerrado. 
 
 

 Aplicativo de Confirmação de Contato do COVID-19 (COCOA) (新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）) 

Solicitação para instalação do aplicativo de confirmação de contato do COVID-19.  
Instale o aplicativo de confirmação de contato para proteger a si, seus entes queridos, sua comunidade e a sociedade como um todo. 
Aplicativo de confirmação de contato do COVID-19 do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (abreviatura COCOA – do inglês Contact 
Confirming Application)  
O aplicativo de confirmação de contato é um aplicativo para 
smartphone que permite receber notificações sobre a 
possibilidade de contato com alguém infectado com o novo 
coronavírus. 
Este aplicativo utiliza a função de comunicação de curto 
alcance (bluetooth) em smartphones mediante 
consentimento do usuário para receber notificações sobre 
a possibilidade de contato com uma pessoa com teste 
positivo para o novo coronavírus, garantindo o anonimato 
para sua privacidade. Ao ter conhecimento de contato com 
uma pessoa positiva, o usuário poderá receber 
rapidamente apoio do posto de saúde público como a 
realização do exame. Espera-se que o aumento de 
usuários ajude a prevenir a propagação da infecção. 
 

 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.  
7 de Fevereiro das 8h45 às 12h 
7 de Março 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. 
 

 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/ 
 

Centro de Saúde Telefone Centro de Saúde Telefone 

Chikusa 052-753-1982 Atsuta 052-683-9683 

Higashi 052-934-1218 Nakagawa 052-363-4463 

Kita 052-917-6552 Minato 052-651-6537 

Nishi 052-523-4618 Minami 052-614-2814 

Nakamura 052-481-2295 Moriyama 052-796-4623 

Naka 052-265-2262 Midori 052-891-3623 

Showa 052-735-3964 Meito 052-778-3114 

Mizuho 052-837-3264 Tempaku 052-807-3917 

Possibilidade de contato a uma distância de menos de 1 metro por 15 
minutos ou mais 
 
O registro de contato é gerenciado apenas dentro do dispositivo e não há 
vazamento de informações, como onde, quando e com quem. Estas informações 
não serão do conhecimento de nenhum dos lados  

* As informações sobre o contato (códigos aleatórios) são registrados apenas no 
dispositivo  

* Os registros são desativados após 14 dias 
* Não são registradas informações de identificação pessoal como contato, 

localização, etc. 
* Caso o Bluetooth estiver desativado, não haverá registro de informações de 

contato. 
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