
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações sobre eventos e exposições, informações do 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. Para evitar a propagação da infecção do COVID-19, o conteúdo das informações estão sujeitos a alterações ou cancelamentos. 
Consulte o site para obter informações atualizadas. 
 

 
 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: ① 9 (domingo) de Maio das 14h às 14h30 

    ③ 23 (domingo) de Maio das 14h às 14h30 

      ③ 5 (sábado) de Junho das 10h30 às 11h – Biblioteca de 

Nakamura 

Local: ① e ② Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º 

andar; ③ Biblioteca de Nakamura – Nagoya-shi Namura-ku 

Nakamura-cho Chanoki 25 
Número de vagas: 10 pessoas (cada grupo até 3 pessoas, não inclui 
crianças até 6 anos) 

Reservas: ① de 25/Abril (domingo) (10h) a 7/Mai (domingo) (12h);  e 

② de 9/Mai (domingo) (10h) a 21/Mai (sexta) (12h); ③ não necessita 

reserva, por ordem de chegada  
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-
581-0100 
 
 

 Curso de Japonês do NIC para adultos (NIC 日本語の会)  

O Centro Internacional de Nagoya convida todos os estrangeiros 
recém-chegados ao Japão e aqueles que tenham a intenção de 
aprimorar o idioma japonês a participarem do curso de língua japonesa 
“NIC Nihongo no Kai”, ministrado por professores voluntários, a partir 
do nível básico até aulas de Kanji. O curso abrange também as 
expressões mais usadas no cotidiano, os costumes, as tradições e a 
cultura japonesa. Venha participar!  
Período para inscrição: via website ou pessoalmente, de 2 (domingo) 
de Maio, a partir das 12h até 7 (sexta) de Maio, às 12h. No caso de 
efetuar a inscrição pessoalmente, de terça a domingo das 9h às 17h. 
Os inscritos deverão participar da entrevista no dia 9 (domingo) de Maio. 
O horário difere conforme a classe da qual pretende participar.  
Local da entrevista: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de 
Reunões 
Período do curso: 16 de Maio a 18 de Julho, no total de 10 aulas, 
todos os domingos (duração de cada aula, 90 minutos).  
Número de vagas: 8 a 18 vagas por curso. Caso ultrapasse o número 
de vagas, será realizado sorteio. 
Taxa do curso: 2.500 ienes, apostilas serão cobradas a parte. Deverá 
efetuar o pagamento no dia da entrevista.  
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
 

 Curso de Japonês do NIC para Crianças  

(NIC 子ども日本語教室)  

O Centro Internacional de Nagoya ministrará cursos de japonês voltado 
às crianças estrangeiras em idade escolar. Serão ministradas aulas de 
japonês necessárias à vida escolar e ao cotidiano. As pessoas que 
estejam estudando no curso noturno do ensino fundamental (Yakan 
Chugakko) deverão participar do Curso para Estudantes do Ensino 
Médio do NIC. Será dada preferência para as crianças residentes em 
Nagoya. O curso está sujeito à realização online. 

Data da inscrição: a partir do dia 25 (domingo) de Abril às 10h, pelo 
site do NIC. Os inscritos, deverão participar da entrevista e realizar o 
pagamento das taxas no dia. 
Data da entrevista e pagamento da taxa: dia 9 (domingo) de Maio 
das 10h às 11h30, na sala de treinamento do 4º andar 
Período do curso: 16 de Maio a 18 de Julho, no total de 10 aulas, 
todos os domingos das 10h às 11h30. 
Local: salas de treinamento 1 e 2 no 3º andar e sala estilo japonês no 
5º andar do NIC  
Público alvo: crianças de 6 a 15 anos, que não tenham o idioma 
japonês como língua materna (nascidas entre 2/Abr/2006 a 1/Abr/2015). 
Crianças nascidas antes de 2/Abr/2006 e que atualmente estão 
cursando o Chugakko. 
Número de vagas: 40 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse o 
número de vagas, será definido através de seleção.  
Taxa do curso: 1.000 ienes para as 10 aulas.  
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
 

 Curso de Japonês do NIC para Estudantes do Ensino Médio (NIC

高校生日本語教室) 

O NIC estará ministrando curso de japonês aos jovens estrangeiros, 
estudantes do ensino médio e aqueles que pretendem ingressar no 
ensino médio (nascidas até 1º/Abr/2006), para construir a base do 
idioma japonês necessário para o aprendizado de disciplinas e construir 
suas carreiras. Os estudantes que atualmente estão cursando o 
Chugakko (exceto que estão cursando o Chugaku Yakan Gakkyu) 
devem cursar o Curso de Japonês do NIC para Crianças.  
Período de inscrição: 4 (terça) de Maio a partir das 10h ao dia 8 
(sábado) de Maio às 17h pelo site. Os participantes deverão participar 
da entrevista e realizar o pagamento da taxa no dia 9 (domingo) de 
Maio das 14h às 15h, na sala de treinamento 3 no 4º andar. 
Período do curso: 16 de Maio a 18 de Julho, no total de 10 aulas, 
todos os domingos das 14h às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 3º andar Sala de Reuniões 2 
Taxa: 2.000 ienes para as 10 aulas 
Número de vagas: 15 vagas, definidos com base nas necessidades do 
aluno 
Informações e inscrição: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 
052-581-5689. E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 

 
 

 Caminhada de Intercâmbio do Centro Internacional de Nagoya 

(NIC 国際交流ウォーキング)  

O grupo de voluntários do NIC Walking Guides, estará organizando 
nova caminhada para oferecer a oportunidade de intercâmbio entre 
estrangeiros e japoneses enquanto exploram a cidade. Neste novo 
encontro, a oportunidade de conhecer o Santuário de Atsuta e o Parque 
Shirotori.  
Data: 29 (sábado) de Maio, das 10h às 12h  
Local de encontro: na estação [Jingu Nishi] do metrô da linha Meijo 
às 9h45 
Taxa de participação: 300 ienes (ingresso do Parque Shirotori. 
Pessoas portadoras do “Keiro Pass” (passe para idosos) 100 ienes) 
Número de participantes: 10 estrangeiros (por ordem de reserva) e 5 
japoneses (por sorteio) 
Inscrições: a partir do dia 24 (sábado) de Abril, às 10h, por e-mail ou 
telefone, por ordem de reserva. Preenchendo as vagas, a inscrição será 

INFORMAÇÕES DO NIC 
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encerrada (para os japoneses, inscrição por e-mail até o dia 8 (sábado) 
de Maio às 17h, por sorteio). Informar nome, nacionalidade e número 
de telefone celular. Caso necessite de intérprete (exceto inglês), deverá 
solicitar até o dia 15/Maio  
Informações e inscrições: Balcão de Informações – Tel: 052-581-
0100 E-mail: nicwalking@nic-nagoya.or.jp 
 

 Treinamento de  Formação para Apoio aos Estudantes e 
Crianças Estrangeiras – Introdução  

(外国人児童・生徒サポーター研修【入門編】) 

 Será realizado treinamento para as pessoas interessadas no suporte 
de crianças e estudantes estrangeiros. O treinamento estará abordando 
a realidade atual e as questões das crianças estrangeiras nas escolas 
e de como pode ser realizado o suporte às mesmas. 
O treinamento será realizado somente em japonês. Será dada 
preferência para as pessoas que ainda não estão atuando ou que 
estejam atuando há pouco tempo no apoio destas crianças.   
Datas e horários: 13, 27 de Junho e 11 de Julho (domingos das 13h30 
às 16h30) 
Público alvo: pessoas que tenham interesse na educação de crianças 
estrangeiras ou atuando há pouco no apoio às mesmas 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferência 
1  
Taxa de participação: 1.500 ienes, estudantes 1.000 ienes (para as 3 
vezes) 
Número de vagas: 40 pessoas, definidas através de seleção  
Inscrições: de 12 (quarta) de maio a partir das 10h a 30 (domingo) de 
maio até as 17h, pelo site, e-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; 
telefone 052-581-5689 ou pessoalmente 
 
 

 Consulta sobre Saúde para os Estrangeiros Residentes  

(外国人健康相談会) 

Será realizada consulta sobre saúde para que os estrangeiros 
residentes com dificuldades no idioma, possam receber informações 
sobre prevenção e detecção precoce de doenças, informações sobre o 
sistema de tratamento médico.  
Data: 30 (domingo) de Maio das 13h30 às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferência 1 
Taxa: gratuita 
Informações: Balcão de Informações – Tel: 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 (exceto 4/Setembro (sábado) 
Datas da reunião explicativa: 2 (sexta) de Julho; 4 (sábado) de 
Setembro; 5 (sexta) de Novembro; 6 (domingo) de Fevereiro das 13h30 
às 14h30.  
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Treinamento 3 no 4º 
andar (somente 4 (sábado) de Setembro, Sala de Treinamento 2 no 3º 
andar) 
Inscrições: via website, e-mail ou por telefone até as 17h do dia 
anterior à data da reunião explicaiva. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
 

 World Fair Trade Day Nagoya 2021 Coffee Summit (「世界フェア

トレード・デー・なごや 2021」コーヒーサミット) 

Está de volta o Coffee Summit, onde você pode experimentar um ótimo 
café que também promove conexões com as comunidades onde é 
cultivado. Será realizada ainda a “Feira do Comércio Justo” reunindo 
produtos que são amistosos às pessoas, o meio ambiente, e a 
sociedade, bem como palestras de fornecedores participantes, música 
e outras apresentações no palco. 
Em uma nova iniciativa neste ano, os organizadores planejam transmitir 
o conteúdo no YouTube antes do evento e no dia. 
Venha e ajude o círculo de Comércio Justo de Nagoya a crescer em 
todo o Japão! 
* Evento com apoio do Centro Internacional de Nagoya 
Data: 8 (sábado) de Maio das10h às 17h * Será realizado mesmo em 
caso de chuva 
Local: Meijo Koen (Parque Meijo, próximo ao tonarino e Flower Plaza) 
Nagoya-shi Kita-ku 
Acesso: a 1 minuto a pé da saída 2 da estação [Meijo Koen] do metrô 
da linha Meijo 
Entrada: Gratuita 
Informações: telefone: 080-1622-0427; E-mail: 
ftnagoya.marche@gmail.com 

 

 

 
 

 Exposição Especial: A tragédia do Castelo de Loosdorf: a destruição e o renascimento do antigo Imari exportado (特別展 「海を渡った古

伊万里 ～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～」) 
Os antigos utensílios Imari, uma variedade de porcelana de cores vivas para exportação, eram muito apreciados pela realeza e nobres europeus do 
século XVII e adornavam muitos palácios esplêndidos. No tumulto após a Segunda Guerra Mundial, grande parte da coleção de porcelana do Castelo 
de Loosdorf, em Viena, foram destruidos, mas o proprietário do castelo teve grande cuidado em preservar os pedaços quebrados até os dias atuais. 
Voluntários japoneses, que souberam do acontecido, estabeleceram o Projeto de Restauração do Antigo Imari e, após vários anos de pesquisa e 
reparos, os frutos de seu trabalho voltaram ao Japão para esta exposição. 
Esta é a primeira apresentação no Japão desta coleção de peças Imari antigas, lindamente renascendo após seu infortúnio passado. Além disso, a 
exposição também apresenta uma série de excelentes peças de coleções japonesas, incluíndo a do Museu de Cerâmica de Kyushu. 
Período: até 13 (domingo) de Junho das 9h30 às 16h30 (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 3/Maio, fechando no dia 6/Maio (quinta)) 
Local: Aichi-ken Touji Bijutsukan (Museu de Cerâmica Provincial de Aichi) – Aichi-ken Seto-shi Minami Yamaguchi-cho 237 
Acesso: 600m a pé da estação [Toji Shiryokan Minami] da linha de trem Linimo 
Ingressos: adultos 900 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 700 ienes, criancas até o ensino fundamental gratuito. Descontos para 
pessoas portadoras da caderneta de deficiente e seu acompanhante (verifique detalhes e condições no site abaixo). O ingresso permite acesso à 
exposição permanente do museu. 
Website: https://www.pref.aichi.jp/touji/index.html 
 

DICAS CULTURAIS 

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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 A caminho do impressionismo: Pinturas francesas do Museu de Belas Artes de Reims (ランス美術館コレクション 風景画のはじまり コローから

印象派へ)  

Reims, uma cidade histórica na região de Champagne na França, é cidade irmã da cidade de Nagoya desde 
2017. Esta exposição apresenta ao mundo obras-primas selecionadas da coleção de pinturas de paisagens 
que o Museu de Belas Artes de Reims possui. O artista apresentado é Camille Corot, o mestre da pintura de 
paisagens da França do século XIX. Esta exibição oferece uma chance extremamente rara de ver 16 obras-
primas de suas pinturas a óleo em uma única exposição. Além disso, estão em exibição peças de Eugène 
Boudin, o chamado Rei dos Céus da Escola Barbizon, e de artistas impressionistas, como Monet e Renoir, 
alugadas do exterior. Aprecie o desenvolvimento de pinturas de paisagens francesas do século 19 de artistas 
que saíram de seus estúdios para capturar as mudanças da iluminação e do ar da natureza. 
Período: até 6 (domingo) de Junho das 9h30 às 17h (sextas até as 20h) (entrada permitida até 30 minutos 
antes do fechamento) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 3/Maio), 6/Maio (quinta). *Aberto todos os dias entre 29/Abril a 
5/Maio 
Local: Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-17-25 
Acesso: 8 minutos da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Tsurumai ou Higashiyama; 7 minutos 
da saída 2 da estação [Osu Kannon] do metrô da linha Tsurumai ou 10 minutos da saída 4 da estação 
[Yabacho] do metrô da linha Meijo 
Ingressos: somente dias úteis: adultos 1.400 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes. 
Finais de semana e feriados (antecipado) (data e horário determinados): adultos 1.500 ienes, estudantes do 
ensino médio e universitários 1.000 ienes. Período de aquisição: entrada até 21/Maio (sexta), à venda. 
Entrada entre 22/Maio (sábado) a 6/Junho (domingo), venda a partir de 10/Maio (segunda), até um dia antes 
da entrada ao museu. Ingresso do dia para finais de semana e feriados: adultos 1.600 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 1.100 
ienes(data e horário determinados). Caso haja vaga, na venda antecipada até um dia antes, será anunciado por volta das 9h30 no site especial.Venda 
de ingressos, no guichê do Museu de Arte da Cidade de Nagoya. 
Website do museu: http://www.art-museum.city.nagoya.jp/  
Website oficial da exposição: https://tv-aichi.co.jp/reims2021/  
Imagem: Jean-Baptiste-Camille Corot <<Dance in Italy>> (1865-70) Propriedade do Museu de Belas Artes de Reims. © MBA Reims 2019 / Photo: 
C. Devleeschauwer 
 
 

 Ukiyo-e e Nihonga - A perspectiva de Hiroshige, a beleza japonesa (「浮世絵と日本画 ～広重の視点・日本の美～」)  

Confira a beleza expressa no estilo de vida e cultura japoneses através desta exposição que apresenta a série 
ukiyo-e de Utagawa Hiroshige, "As cem famosas vistas de Edo" e Nihonga (pinturas japonesas) da coleção do 
Museu Kawara.  
Trabalhando na série até pouco antes de sua morte, "As cem vistas famosas de Edo", o artista habilmente 
capturou a vida cotidiana enérgica do povo de Edo (atual Tóquio). Nasceu na casa de um bombeiro vigilante,ele 
próprio trabalhou como bombeiro. A vista do topo da torre de vigilância sem dúvida teve uma grande influência 
na arte de Hiroshige e em suas vistas panorâmicas características. A paisagem de Edo que ele observou e a 
atmosfera como ele a sentiu, são transmitidas ao espectador moderno através de suas obras de cores vivas. 
Além de ukiyo-e, várias pinturas japonesas, a coleção também estão em exibição, incluindo telas dobráveis, 
usadas tradicionalmente na vida japonesa como divisórias e pergaminhos, outrora usados como ferramenta 
para a popularização do budismo, mas com o tempo, assumindo o papel de aumentar a sensibilidade estética 
de um cômodo e se fundir com a cultura e estilo de vida japoneses. 
Aproveite esta exploração de estilo, expressão e estética de cores japonesas únicas, que também influenciaram 
artistas no exterior. 
Data: até 30 (domingo) de Maio das 10h às 17h 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 3/Maio), terças-feiras (exceto 4/Maio) e dias 6/Maio (quinta) e 
7/Maio (sexta) 
Local: Takahama-shi Yakimononosato Kawara Bijutsukan - Aichi-ken Takahama-shi Aoki-cho 9-6-18 
Acesso: 10 minutos a pé da estação [Takahama Minato] da linha de trem Meitsu Mikawa 
Ingressos: pessoas a partir do ensino médio 300 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito, descontos 
para pessoas acima de 75 anos, pessoas portadoras da caderneta de deficiente e outros. 
Website: http://www.takahama-kawara-museum.com/index.html 
Imagem: Utagawa Hiroshige, Cem Vistas Famosas de Edo: dentro do santuário Kameido Tenjin, 1856 
 
 
 

 Exposição da Coleção de Pintura Japonesa: O Diálogo com a Tinta (所蔵日本画展 墨色との語らい) 

Quando comparadas às pinturas ricamente coloridas, os suibokuga (pinturas com tinta), com uma 
imagem monocromática em tinta sobre uma superfície branca, sem dúvida impressionam muitas 
pessoas como subjugadas e sem apelo. 
No entanto, como diz o velho ditado chinês que "a tinta contém as cinco cores", sugere o contraste, 
a comparação e a fusão da tinta diluída e espessa, a ousadia e delicadeza das pinceladas, podem 
criar uma impressão forte igual à das cores mais vivas de pinturas. 
Esta exposição, com foco em pinturas a tinta, estruturadas pelos temas de expressões lineares, 
difusão e outras expressões planas, pinturas japonesas centradas em tinta preta, também 
apresentam uma série de obras em tinta e cores e trabalhos coloridos com técnicas de tinta à base 
de água. 
Período: até 4 (domingo) de Julho das 10h às 16h 
Fechado: às segundas-feiras (exceto feriado) e 6/Maio (quinta) 
Local: Kuwayama Bijutsukan (Museu de Arte Kuwayama) - Nagoya-shi Showa-ku Yamanaka-cho 2-
12 
Acesso: 8 minutos a pé da saída 2 da estação [Kawana] do metrô da linha Tsurumai 
Ingressos: adultos 500 ienes, estudantes do ensino fundamental (chugakko), ensino médio e universitários 300 ienes. Pessoas portadoras da 
caderneta de deficiente e um acompanhante gratuito 
Website: http://www.kuwayama-museum.jp/index.htm (em japonês) 
Imagem: Takeuchi Seiho "Suiboku Sansui" 1934 
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 Dúvidas do cotidiano: perdi meu emprego devido ao COVID-19 e preciso saber como me inscrever no Seguro Nacional de Saúde 

(外国人暮らしの Q&A「コロナで解雇されるので国保に加入する手続きを知りたい」)  

Pergunda: sou um estudante estrangeiro e fui contratado por um hotel no ano passado, mas tive meu contrato 
rescindido este mês devido aos efeitos da pandemia do COVID-19. Tendo perdido meu emprego, preciso me 
inscrever no seguro nacional de saúde, mas como não terei renda por um período, não tenho condições para 
pagar. Quando consultei a subprefeitura, fui informado de que preciso de um documento que consta o número do 
motivo do meu desligamento, mas não sei qual documento seria. 
 
Resposta: quando um indivíduo (trabalhador) que estava empregado por uma empresa, etc. deixa ou perde o 
emprego (rishoku) devido a demissão ou recisão, o ex-trabalhador recebe um certificado de beneficiário do 
seguro-desemprego (koyo hoken hihokensha-sho) e um comprovante de desemprego (rishokuhyo) do ex-
empregador (shiyosha) emitido para o ex-trabalhador após o empregador apresentar o certificado de 
desligamento (rishoku shomeisho) para o escritório da agência pública de emprego Hello Work para notificar que 
o trabalhador não está mais empregado e a Hello Work confirma o motivo do desligamento (rishoku riyu). Este rishokuhyo é, provavelmente, o 
documento que a subprefeitura da sua jurisdição solicitou. 
 
Normalmente, quando se desliga do seguro de saúde do seu empregador (kenko hoken) e se inscreve no Seguro Nacional de Saúde (kokumin 
kenko hoken), precisará fornecer um certificado de perda de elegibilidade (shikaku soshitsu shomeisho). O motivo pelo qual a subprefeitura solicitou 
o rishokuhyo, é provavelmente porque consta neste documento o motivo da saída ou perda do emprego, ou mais especificamente o código numerico 
que indica esta informação (rishoku riyu kodo/código do motivo do desligamento); 
 
Sob o Seguro Nacional de Saúde administrado pela cidade de Nagoya, há um sistema que permite uma redução do valor do seguro saúde a ser 
pago por aqules que se desligaram do emprego por conveniência do empregador, demissão injusta, rescisão de contrato e demissão por motivos 
pessoais com motivos justificáveis, e provavelmente  por este motivo que a subprefeitra solicitou o rishokuhyo, para confirmar o motivo do 
desligamento.  
Ao se desligar de uma empresa, lembre-se sempre de solicitar o rishokuhyo ao seu empregador. 
Para os leitores que moram fora da cidade de Nagoya, um sistema semelhante pode estar disponível em outras prefeituras locais. Consulte a 
prefeitura de sua cidade. 
 
 

 Aviso da Subprefeitura de Minato: página web sobre criação de filhos (名古屋市港区 外国人のための子育

てのページ） 

A subprefeitura de Minato elaborou 2 tipos de fluxogramas em vários idiomas, voltado aos residentes estrangeiros.  
São informações sobre criação de filhos, dos trâmites necessários desde o início da gravidez aos trâmites após o 
nascimento da criança, com informações detalhadas e ilustradas e de fácil entendimento. 
O fluxograma se encontra em formato PDF, podendo efetuar download e seguir os passos para realizar os trâmites 
necessários, apresentando a figura no guichê caso tenha dificuldades com o idioma. 
O primeiro fluxograma é sobre os trâmites necessáios até o nascimento da criança (PDF) e o segundo, sobre os 
trâmites após o nascimeno da criança (PDF). 
Aproveite este serviço para tirar suas dúvidas e receber a assistência necessária para a criação de seus filhos de 
forma saudável. 
 
 

 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.  
9 de Maio das 8h45 às 14h 
6 de Junho 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/ 
 
 

 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) 

Será realizado vacinação para medida contra a propagação da contaminação do Novo Coronavírus (COVID-19), na cidade de Nagoya. A aplicação 
da vacinação será em 2 doses. 

●Pessoas Alvos: São pessoas registradas como residentes na cidade de Nagoya no dia da aplicação da vacinação.*Porém, em caso de 

circunstâncias inevitáveis como estar hospitalizado ou entrar em outro estabelecimento a longo prazo e confinado a este local (fora de Nagoya), 
como exceção poderá vacinar em outra cidade/município que não seja Nagoya. 
 

●Custo: gratuito 

*A vacina será aplicada após conceder informações concretas sobre o mesmo e somente após o consentimento da própria pessoa que receberá a 
vacina. 
 

DICAS DO COTIDIANO 

https://www.city.nagoya.jp/minato/cmsfiles/contents/0000136/136318/chart1_Portuguese.pdf
https://www.city.nagoya.jp/minato/cmsfiles/contents/0000136/136327/chart2_Portuguese.pdf
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/


 

* A partir de abril, será anexado a ficha de exame preliminar ao cupom de vacinação. 
 

(1) Será enviado 1 cupom para cada pessoa. 
[Envelope contendo 1 cupom] 

 
 
(2)Faça a reserva da vacinação 
A) A vacinação será coletiva(em massa) e receberá em local coletivo(em massa). 
Poderá fazer a reserva ou conferir o local de vacinação em massa através do telefone pelo Call Center ou pelo Website. 

Centro de Atendimento para Vacinas contra COVID-19 
(japonês, inglês, português, espanhol, chinês, coreano, filipino, vietnamita, nepalês) 
Telefone: 050-3135-2252 

WEB: https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action（em japonês） 

Local de vacinação em massa (em japonês）ske2.pdf (city.nagoya.jp) 

B) Receber a vacina na instituição médica designada 
Entre em contato diretamente com a instituição médica designada e de sua escolha e faça a reserva. 
Para verificar qual hospital que poderá receber a vacina, acesse o site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social de Assuntos Gerais 

sobre vacinação (navegador de vacinação contra o corona vírus コロナワクチンナビ | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)) 

*Atenção: poderá fazer a busca de locais de vacinação e situação da confirmação de reserva. 
*A forma de reserva depende do hospital. 
 
(3) O que levar: 
Documento de identificação pessoal, o Cupom de Vacinação e o Formulário de exame médico preliminar enviados via correio pela cidade de Nagoya. 
[Modo de preencher a Formulário de exame médico preliminar] 
Verifique o PDF (em português) e preencher o Formulário de exame médico preliminar que está escrito em japonês. 

ポルトガル語（Portuguese）［PDF：171KB］ 

英語（English）［PDF：128KB]   

アラビア語（Arabic）［PDF：211KB］ 

中国語（簡体字）（Simplified Chinese)［PDF：144KB］  

中国語（繁体字）（Traditional Chinese）［PDF：214KB］ 

フランス語（French）［PDF：251KB］ 

インドネシア語（Indonesian）［PDF：240KB］ 

クメール語＜カンボジア＞（Khmer）［PDF：175KB］ 

韓国語（Korean）［PDF：173KB］ 

ネパール語（Nepali）［PDF：370KB］ 

モンゴル語（Mongolian）［PDF：342KB］ 

ミャンマー語（Myanmar）［PDF：1,442KB］ 

ロシア語（Russian）［PDF：180KB］  

スペイン語（Spanish）［PDF：152KB］ 

タガログ語＜フィリピン＞（Tagalog）［PDF：200KB］ 

タイ語（Thai）［PDF：1,138KB］ 

ベトナム語（Vietnamese）［PDF：362KB］

 

●Referente à ordem que são realizadas a vacina contra COVID-19 

1. Profissionais da área de saúde 
2. Pessoas com 65 anos ou mais 

*O cupom está sendo distribuído a partir do dia 19/abril 
3. Pessoas que tenham doenças subjacentes com menos de 65 anos, pessoas que trabalham em instituições para cuidado de idosos e afins. 
4. Demais pessoas 

●Telefone do Call center do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social, referente à vacinação contra do COVID-19 

TEL 0120－761770 

Horário: 

・Japonês, Inglês, Coreano, Português, Espanhol: das 9h às 21h 

・Tailandês: das 9h às 18h 

・Vietnamita: das 10h às 19h 

●Website da cidade de Nagoya [Referente à vacinação do COVID-19 

名古屋市:新型コロナウイルスワクチンの接種について（暮らしの情報） (city.nagoya.jp). 

 

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 

https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000136/136137/ske2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000760286.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759454.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759454.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000760290.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000761255.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000761254.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759455.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759687.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000761253.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759468.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759464.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000761251.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000760285.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759456.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759457.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759688.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000760300.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000761250.pdf
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000136137.html
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000136137.html


 Kaigo Hoken (介護保険) 
Kaigo Hoken é um sistema onde todos nós apoiamos a vida do idoso. 
O quanto de conhecimento sobre o sistema de seguro de Assistência de Enfermagem e Cuidados ao Idoso (KAIGO HOKEN) você tem? 

□A partir de 40 anos é obrigatório pagar o “KAIGO HOKEN” 

□Pessoas a partir de 65 anos podem usufruir dos serviços de cuidados ao idoso. 

 *Em casos de doenças por motivos de idade (como câncer terminal), pode-se usufruir do serviço a partir de 40 anos. 
 *Àqueles com mais de 65 anos, a prefeitura enviará a carteirinha de reconhecimento da necessidade de cuidados “Yo Kaigo no Nintei” 

□Para poder usufruir dos serviços, é necessário fazer o requerimento de reconhecimento da necessidade de cuidados “Yo Kaigo no Nintei” 

□No “Kaigo Hoken” existem vários serviços.  

□Dependendo da necessidade, pode-se escolher os serviços a serem utilizados. 

 
Como é o Kaigo Hoken? 
1 [Yo Kaigo Nintei no Shinsei] (Requerimento de Reconhecimento da Necessidade de Cuidados): é necessário fazer o 

requerimento de Reconhecimento da Necessidade de Cuidados junto à prefeitura onde reside. 
Q Por que é necessário fazer o requerimento de reconhecimento? 
A Sendo aprovado, você pode usufruir de vários serviços do sistema. 
  *Atenção: dependendo do grau que é aprovado, conforme a necessidade do idoso, os serviços e o valor de custo para 

usufruir os serviços diferem. 
2 [Yo Kaigo Nintei no Chousa] (Pesquisa da Comissão de Reconhecimento de Cuidados): os responsáveis da prefeitura 

irão fazer uma visita para realizar a pesquisa. 
Q O que é a pesquisa da Comissão de Reconhecimento de Cuidados? 
A Os responsáveis da prefeitura farão uma visita na casa do solicitante para saber suas dificuldades e necessidades. 

3 [Yo Kaigo-do no Nintei] (Definião do grau de assistência ou cuidado “Yo Kaigo-do”): receberá o resultado de aprovação 
da prefeitura em sua casa. 
Q O que é o grau de assistência “Yo Kaigo-do”? 
A É a definição do grau de necessidade de cuidados 

4 [Início da utilização do sistema]: quando a aprovação for determinada, você poderá informar ao Care Manager 
(especialista no ramo de cuidados aos idosos) seus desejos o qual irá elaborar um plano de cuidados. O serviço será 
realizado seguindo este plano. 

 * No caso de “Yo Kaigo” (necessidade de cuidado), consulte o “Kyotaku Kaigo Shien Jigyou-sho” (Corporação de Cuidado 
Residencial ao Idoso). No caso de “Yo Shien” (necessidade de suporte), consulte o “Chiiki Houkatsu Shien Center” (Centro 
de Apoio Regional Integrado). 

 
O sistema é dividio em 3 níveis: O nível mais elevado de necessidade de cuidados é o “Yo Kaigo” que varia de 1 a 5, seguido pelo “Yo Shien” 

(prevenção de necessidade de cuidados) 1 e 2. Quanto maior o número, maior é o grau de necessidade de assistência. Caso a necessidade não 
seja admitida, terá a resposta de “Hi-Gaito”. 

Conteúdo do serviço: 
- Assistênia a domicílio (cuidados em casa) 
- Assistência ambulatorial (serviço durante o dia “Day Service”) 
- Assistência ambulatorial da fisioterapia (Day Care) 
- Locação de equipamentos de assistência social como cadeiras de rodas e assistência para reformas de casa para melhorias. 
* Há serviços também de internação em instituição de longa permanência para idsos. 
 
 

 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 telefonará 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 realizado imediatamente 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. 
 
 

 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 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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. 
 
 

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. 

 
 
 

 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 

mailto:nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar
https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458

