
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações sobre eventos e exposições, informaçõesdo cotidiano 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.  

 
 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! 
 Data: 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 das 10h de 28/Fevereiro às 12h 
de 26/Março 
 Data: 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 
 

 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. O evento será realizado em 
japonês. 
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. 
Entrada: franca 
Reserva: 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 
 

 Peer Support Salon (online) 

ピアサポートサロン「みんなで話そう！こころの気持ち」（オンライン） 

Um encontro para os pais (estrangeiros e japoneses), com filhos em 
idade pré-escolar, para uma conversa descontraída sobre dúvidas e 
ansiedades sobre criação e educação dos filhos, além de idéias para 
brincar com seu filho em casa. 

Sinta-se à vontade para se juntar com seu filho. Será realizado em 
japonês fácil, com interpretação disponível em inglês, português, 
espanhol e chinês.  
Data: 14 (domingo) de Março das 10h às 11h30 
Local: online (via Zoom) 
Número de vagas: 10 (por ordem de reserva) 
Taxa de participação: gratuita 
Reservas: até as 17h de 12 (sexta) de Março, via E-mail para o Balcão 
de Informações do NIC, colocando no assunto "Peer Support Salon", 
informando seu nome, país de origem, número de participantes, idade 
da criança, número de telefone e se necessita de intérprete (inglês, 
português, espanhol e chinês). (preenchendo as vagas, a reserva será 
encerrada).  
Reservas e informações: Balcão de Informações do Centro 
Internacional de Nagoya - Telefone: 052-581-0100. E-mail: info@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. 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.) a 
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 
 

 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 
Data da reunião explicativa: 17 (sábado) de Abril 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 16 de abril. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 

 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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 Exposição de BANKSY - Gênio ou rebelde? (バンクシー展 天才か反逆者か) 

Artista anônimo residente no Reino Unido, as obras de Banksy aparecem em lugares inesperados ao redor 
do mundo, como ruas, paredes e pontes.Reconhecido pelo mundo da arte como um artista que trabalha 
com obras críticas enraizadas em questões sociais, Banksy também atua em uma ampla variedade de 
áreas, como parques temáticos, instalações de acomodação e produção de filmes. 
A exposição que despertou espanto e admiração em mais de um milhão de pessoas desde 2018 em 7 
cidades, incluindo Moscou, São Petersburgo, Madrid, Lisboa e Hong Kong, está chegando agora a Nagoya. 
Estarão aterrissando mais de 70 obras de Banksy. Ele é um artista? Um empresário? Um gênio? Ou apenas 
um rebelde? Venha e veja com seus próprios olhos e decida por si mesmo! 
Data: até 31 (segunda) de Maio das 10h às 20h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Local: (Kyu) Nagoya Boston Bijutsukan (antigo Museu de Arte Nagoya/Boston) -  Nagoya-shi Naka-ku 
(Kanayama Minami Bldg) 
Acesso: acesso direto da saída sul da estação [Kanayama] das linhas de trem Meitetsu Nagoya Honsen, 
JR Tokaido Honsen/Chuosen, metrô das linhas Meijo/Meiko 
Ingresso: ingresso antecipado com reserva: adultos 1.800 ienes (dias úteis) e 2.000 ienes (sábados, 
domingos e feriados); estudantes do ensino médio, profissionalizante e universitários 1.600 ienes (dias úteis) 
e 1.800 (sábados, domingos e feriados); estudantes do ensino fundamental 1.200 ienes (dias úteis) e 1.400 
ienes (sábados, domingos e feriados); crianças pré-escolares gratuito. Consulte o site para obter 
informações sobre ingressos para dias úteis com horário livre, ingressos do dia e como adquirir. 
Website: https://banksyexhibition.jp/ 
 
 

 Exposição Especial: "Einstein" em comemoração aos 100 anos do Prêmio Nobel (特別展 ノーベル賞受賞 100 年記念「アインシュタイン展」) 

Comemorando o 100o aniversário do Prêmio Nobel de Albert Einstein, esta exposição foca o mundo imaginário que 
deu origem às teorias de Einstein, a sabedoria convencional aceita na época e o impacto de suas descobertas. 
Einstein, que estruturou teorias dinâmicas a partir de várias hipóteses, foi sem dúvida, capaz de inventar hipóteses 
tão incomparáveis, flexíveis e não ortodoxas porque sua imaginação foi o seu ponto de partida. Do mundo dentro da 
cabeça de einstein, esta exposição especial irá inspirar o "espírito de investigação" e a "capacidade de ver as coisas 
com admiração", o ponto de partida da própria ciência, em crianças e adultos. 
Data: 20 (sábado) de Março a 6 (domingo) de Julho das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30). 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 3 de maio), 16 (sexta) de abril, 6 (quinta) de maio e 21 (sexta) de maio. 
Local: Nagoya-shi Kagakukan Riko-kan B2F Event Hall(Museu de Ciências da Cidade de Nagoya Bloco de Ciência 
e Tecnologia 2o subsolo) - Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: 5 minutos das saídas 4 e 5 da estação de [Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama ou Tsurumai 
Ingressos: adultos 1.500 ienes (1.300 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 800 ienes (600 
ienes)(necessário apresentar caderneta de estudante); estudantes do ensino fundamental 500 ienes (300 ienes); 
crianças pré-escolares gratuito. Os valores entre parênteses são para os ingresso antecipados. O ingresso permite 
acesso à exposição permanente do museu, exceto planetário. 
Website: http://www.ncsm.city.nagoya.jp 
 
 

 Festival de Bonecas da Família Owari Tokugawa (徳川美術館 尾張徳川家の雛まつり) 

Estarão expostas as luxuosas bonecas da família Owari Tokugawa, com as miniaturas das 
mobílias e artigos, de alta qualidade, confeccionadas especialmente para as princesas da 
família, com a insígnia da família. A plataforma repleta com as bonecas e as miniaturas das 
eras Meiji, Taisho e Showa, é simplesmente fascinante. Venha ver de perto a elegância, a 
delicadeza destas luxuosas bonecas. 
Data: até 5 (domingo) de Abril das 10h às 17h (entrada permitida até as 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras 
Local: Tokugawa Bijutsukan (Museu de Artes de Tokugawa) - Aichi-ken Nagoya-shi Higashi-
ku Tokugawa-cho 1017 
Ingresso: adultos 1.400 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 700 ienes, 
estudantes do ensino fundamental 500 ienes. Aos sábados, estudantes até o ensino médio 
gratuito 
Acesso: 10 minutos da saída sul da estação [Ozone] da linha de trem JR ou 3 minutos do 
ponto de ônibus [Tokugawaen Shin-deki] 
Website: https://www.tokugawa-art-museum.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 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 Março das 8h45 às 12h 
21 de Março das 8h45 às 12h 
28 de Março 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. 
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 Planeje com antecedência a coleta de lixo na hora de sua mudança (引っ越しゴミは計画的に) 

A primavera é uma época em que muitas pessoas se mudam para outras áreas. Verifique o método apropriado para seus itens indesejados e 
descarte-os da maneira apropriada. Particularmente no caso de lixos não-incineráveis e lixos de grande porte, cuja coleta é feita apenas uma vez 
por mês, é importante confirmar a data da coleta e colocar seu lixo de forma planejada, um pouco de cada vez, de modo a não acumular muito lixo 
de uma vez em um ponto de coleta numa mesma data. 
 
. Lixos de grande porte (que ultrapasse 30cmx30cmx30cm) 
* Serviço pago: necessário efetuar reserva com até 7 dias de antecedência. 
Solicitação: Sodaigomi Uketsuke Center (Centro de Recebimento de Lixos de Grande Porte):  
Tel (free dial): 0120-758-530 (em japonês) 
Telefone celular/fora da província de Aichi: tel: 052-950-2581 (ligação paga, em japonês) 
Segunda a sexta das 9h às 17h (fechado aos sábados, domingos e final de ano) 
Coleta 1 vez/mês. A taxa varia conforme o artigo. Deverá adquirir o selo de pagamento da taxa de 
recolhimento de lixo de grande porte, nas lojas de conveniência ou supermercados da cidade. Não há 
devolução do valor do selo. Cole o selo com o número da coleta e o seu nome no lixo de grande porte em 
lugar visível e descarte no ponto de recolhimento até as 8h do dia da coleta. 
 
. Itens determinados pela Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos: 
Ar-condicionado, televisores, geladeira/freezer, máquina de lavar/secadora 
* Serviço pago: a cidade de Nagoya não efetua a coleta destes itens. Deve utilizar um dos métodos a seguir: 
1. Na loja onde comprou ou está comprando para troca 
2. Consulte a loja de eletrodomésticos mais próxima 
3. Levar, por conta própria, ao local de coleta designado 
Informações: Secretaria do Meio Ambiente 
 
. Jornais, revistas, caixas de papelão, roupas usadas 
* Serviço gratuito: a cidade de Nagoya não efetua a coleta destes ítens. 
Deve utilizar o sistema de coleta comunitária do bairro onde reside. Para confirmar a data da coleta, poderá checar os panfletos inclusos nos jornais 
ou nas circulares do bairro (“kairanban”) ou entrar em contato diretamente com o “Genryo Suishin-shitsu” (Departamento de Promoção de Redução 
de Lixo) Tel: 052-972-2398 (em japonês)  
 
* Caso necessite de intérprete, utilize o “Triofone” (conversa em 3 simultaneamente) do Centro Internacional de Nagoya. Tel: 052-581-6112 (terça a 
sexta, das 10h às 12h e 13h às 17h). 
Informações: Kankyo-kyoku Sagyo-ka (Secretaria do Meio Ambiente Divisão de Serviços) – Tel: 052-972-2394 (em japonês) 
 
 

 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/ 
 

 Não se esqueça da Declaração Final do Imposto de Renda (Kakutei Shinkoku) (確定申告を忘れずに) 

Não se esqueça de apresentar a sua declaração final de imposto de renda do período de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro do ano anterior. 
As pessoas que necessitam apresentar a declaração final de imposto de renda, são aqueles que trabalharam no Japão mas não realizaram o ajuste 
de final de ano (Nenmatsu Chosei), aqueles que receberam renda de dois ou mais empregadores (por exemplo, um professor de línguas que lecionou 
em duas ou mais escolas), autônomos e assim por diante. Pessoas que deixaram o emprego e não voltaram a trabalhar, também devem apresentar 
a declaração. 
A sua declaração final de imposto apresentada neste ano, se refere aos rendimentos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020 ou ano Reiwa 2. O 
período para a apresentação da sua declaração é de 16 (terça) de fevereiro a 15 (segunda) de março.  
Consulte o site do NIC para obter mais informações. 
 

 Dúvidas do cotidiano: Posso continuar trabalhando como chef se o restaurante mudar de cozinha indiana para outra?  

「インド料理のコックとして働いているレストランのが他の国の料理に変わってもそのまま働けるか？」 
 
Pergunta: Tenho o visto de Trabalho Qualificado e trabalho como chef em um restaurante de curry indiano. Se o 
restaurante mudar de proprietário e o cardápio de curry indiano para, digamos, italiano ou outra cozinha, eu posso 
continuar trabalhando como chef no mesmo restaurante? 
 
Resposta: Para trabalhar como chef no Japão, um estrangeiro deve ter o visto de residência (zairyu shikaku) de 
Trabalho Qualificado (gino). Um dos requisitos para este visto específico de residência (de acordo com a [Portaria 
Ministerial que Estabelece Padrões para Controle de Imigração e Lei de Reconhecimento de Refugiados, Artigo 7, 
Parágrafo 1, Item 2]), estipula que um cidadão estrangeiro empregado como chef seja envolvido "nas funções de 
preparar a culinária ou produzir alimentos que requerem habilidades que foram concebidas no exterior e que sejam 
incomuns no Japão" e ainda "com pelo menos 10 anos de experiência no uso das habilidades" (5 anos de 
experiência no caso da culinária tailandesa no âmbito do acordo entre o Japão e o Reino da Tailândia, para uma 
parceria econômica). 
Ao que parece, foi concedido a você o visto de residência de mão de obra qualificada com base nos mais de 10 anos de experiência prática na 
preparação da culinária indiana, portanto se o restaurante onde trabalha mudar o cardápio de culinária indiana para outra, para poder continuar 
trabalhando como chef, será preciso ter os anos necessários de experiência prática na preparação da nova culinária. 
 
Se você não tem 10 anos de experiência prática na preparação da nova culinária (5 anos de experiência prática na culinária tailandesa), você não 
poderá trabalhar como chef nesse restaurante. Neste caso, será preciso encontrar um novo emprego em outro restaurante indiano, conforme 
autorizado pelo seu visto atual de residência. 
 
Ainda, caso resida continuamente no Japão por mais de 10 anos, poderá também solicitar o Pedido de Residênica Permanente (Eiju Kyoka Shinsei). 
Se o seu predido for aprovado e receber o visto de Residente Permanente (Eijusha), não terá mais restrições à sua ocupação. 
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 Aviso sobre a vacinação do Novo Coronavírus (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ) 

A cidade de Nagoya realizará a vacinação contra o COVID-19, a fim de reduzir ao máximo o número de casos fatais e críticos e prevenir a 
disseminação. 
 
Detalhes da vacinação contra o COVID-19 
(1) Custo da vacinação: gratuito 
(2) Pessoas elegíveis: pessoas registradas como residentes da cidade de Nagoya no momento da aplicação da vacinação e que desejam receber 
a vacinação 
* Exceções podem ser feitas para pessoas atualmente hospitalizadas a longo prazo, confinadas em um estabelecimento ou outras circunstâncias 
inevitáveis para receber a vacinação em outra municipalidade. 
(3) O que levar: cupom de vacinação enviado pela cidade de Nagoya, via correio, e o documento de identificação pessoal. 
* O cupom de vacinação será endereçado ao indivíduo elegível. Como a vacinação será realizada em ordem de prioridade, os cupons serão enviados 
a princípio, para pessoas acima de 65 anos, a partir de meados de março e para os demais, a partir de meados de abril. 
* A vacinação será administrada após fornecimento de informações detalhadas e somente com o consentimento da pessoa a ser vacinada. 

 
 
 
Ordem em que a nova vacina contra o COVID-19 será administrada 
Tendo em vista o potencial de segmentos da comunidade serem seriamente afetadas pelo COVID-19 e a 
necessidade de garantir o sistema de provisão de assistência médica, os profissionais de saúde serão os 
primeiros a receber a vacina, seguidos por pessoas com 65 anos ou mais, pessoas (não idosos) com doenças 
preexistentes, funcionários de instituições de cuidados de idosos, etc. Em seguida, a vacinação será 
adminsitrada às demais pessoas, levando em consideração o suprimento da vacina. 
 
Local da vacinação e como realizar a reserva 
A vacinação será administrada em locais de vacinação em grupo e instalações médicas designadas. Os locais 
de vacinação em grupo serão anunciados através da edição de cada distrito do Koho Nagoya (Informativo 
mensal da cidade de Nagoya) a partir de abril. Será necessário fazer a reserva com antecedência para receber 
a vacinação. 
 
Centro de Atendimento para Vacinas contra o COVID-19 (japonês, inglês, português, espanhol, chinês, 
coreano, filipino, vietnamita, nepalês) 
Telefone: 050-3135-2252 Fax: 052-972-4386 
 
Além de responder às dúvidas sobre a vacina e fornecer informações sobre os locais de vacinação, as reservas dos locais de vacinação em massa 
também estarão disponíveis por meio do Call Center. 
* Para fazer a reserva em uma unidade médica designada, consulte diretamente o serviço médico designado. 
 
Para uma vacinação em uma unidade médica designada→ Entre em contato diretamente com a unidade médica designada mais próxima para fazer 
a reserva. 
 
Para vacinação em local de vacinação em massa → Faça a reserva através do Call Center ou online 
Além das reservas por telefone, poderá pesquisar um local utilizando o sistema de reservas online, via smartphone ou computador para fazer a 
reserva. 
 
Poderá ainda, confirmar a situação de reserva das unidades médicas designadas e dos locais de vacinação em grupo, pesquisando no site de 
orientação geral de vacinação do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar, Korona Wakuchin Nabi. 
 
*Observe que o serviço é limitado à busca de locais de vacinação e confirmação da situação de reserva. 
 
 
 

 COVID-19 - 5 situações que aumentam o risco de infecção 新型コロナにかかる危 険が高くなる「5 つの場面」 

① Encontros sociais com presença de álcool 

O consumo de álcool melhora o humor, mas também reduz a atenção. Além disso, a audição fica debilitada, levando as pessoas a falarem em 
voz mais alta. 
O risco de infecção aumenta quando um grande número de pessoas ficam em um espaço confinado por muito tempo. 
Compartilhar copos e "hashi" também aumentam o risco de infecção. 

② Refeições longas em grupos grandes 

Refeições longas, recepções e festas com bebidas à noite apresentam maior risco de infecção do que uma refeição mais curta. 
O risco de infecção aumenta ao comer e beber em um grupo grande de pessoas (por exemplo, 5 ou mais pessoas), porque as pessoas falam 
mais alto, aumentando a disseminação das gotículas de saliva. 

③ Conversa sem máscara 

Falar de perto sem máscara aumenta o risco de infecção por via aérea ou micro-gotículas. 
Casos de infecção foram observados durante encontros em karaokê em que os participantes não usavam máscaras. 
Certifique-se de usar uma máscara no carro com outras pessoas, em ônibus e transporte público. 
 

Envelope 

Levar no dia da vacinação 

Cupom de 

vacinação 

Envelope contendo o cupom de 

vacinação 

Ficha de exame preliminar 

*Preencha sua condição 

física, etc. no dia para 

determinar se poderá 

receber a vacinação. Panfleto explicativo sobre o Sistema 

(anexo) 

Documento de identificação 

Por expemplo, carteira de 

motorista, cartão de 

Seguro Saúde, cartão de 

número individual, etc. 



④ Morando juntos em um espaço pequeno e limitado 

Viver com outras pessoas em um espaço pequeno e limitado aumenta o risco de infecção porque o espaço fechado é compartilhado por várias 
pessoas por longos períodos. 
Casos de infecção ocorreram em áreas comuns, como dormitórios e banheiros de alojamentos. 

⑤ Mudança de local 

Ao mudar para outro local e relaxar, como durante uma pausa no trabalho, as pessoas tendem a baixar a guarda e aumentar o risco de infecção. 
Há casos de infecção ocorridos em salas de descanso, áreas para fumantes e vestiários. 

 
 
 

 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) 

 

 

★As consultas do Centro de Consultas e Exames, poderão ser feitas no Centro de Saúde (Hoken Center) em português. 

Atendimentos nos Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Chinês, Coreano, Tagalo, Vietnamita, Nepalês, Tailandês, Indonésia, Malásia, Francês, 
Russo, Alemão, Italiano, Birmanês, Quemer, Mongol e Cingalês.. 

■ 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 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. 
 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar 
App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458 
 
   
    

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 
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