
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações sobre 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 da COVID-19, o conteúdo das informações estão sujeitos a alterações ou cancelamentos. Consulte o site para 
obter informações atualizadas. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Aviso importante (国際センター臨時休館日) 

Informamos que o Centro Internacional de Nagoya estará fechado nos 
dias 8 (domingo), 14 (sábado) e 15 (domingo) de Agosto por motivos 
de manutenção do prédio. Pedimos desculpas pelos transtornos 
causados. 

 
 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. Participe! 

• Data: 4 (sábado) de Setembro 
das 10h30 às 11h 

Local: Biblioteca de Nakamura – Nagoya-shi Nakamura-ku 
Nakamura-cho Chanoki 25 

Número de vagas: 10 pessoas (por ordem de chegada)  
Reservas: não necessita reserva  
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-
581-0100 
 

 Treinamento Geral de Prevenção de Desastres aos 

Estrangeiros em Nagoya (なごや市民総ぐるみ防災訓練) 

Participe deste treinamento no distrito de Mizuho juntamente com os 
voluntários de idiomas do NIC em casos de catástrofes, aprendendo 
sobre prevenção e ações quando da ocorrência de um desastre, em 
seu idioma nativo ou em [japonês fácil]. Terremotos podem acontecer 
a qualquer momento. Participe!  
Data: 5 (domingo) de Setembro das 8h30 às 11h30 
Local: Nagoya Shiritsu Yatomi Shogakko 
Taxa de participação: gratuita 
Inscrição: de 27 (terça) de Julho (10h) a 26 (quinta) de Agosto (17h), 
pelo site, telefone ou e-mail 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 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: 4 (sábado) de Setembro; 5 (sexta) de 
Novembro; 6 (domingo) de Fevereiro das 13h30 às 14h30.  
Local: online ou no Centro Internacional de Nagoya Sala de 
Treinamento 3 no 4º andar (somente 4 (sábado) de Setembro, Sala de 
Treinamento 2 no 3º andar) 
Inscrições: através do site, e-mail, por telefone ou pessoalmente até 
as 17h do dia anterior à data da reunião explicativa. 

Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Recrutamento de Instrutores Estrangeiros (NIC 地球市民教室講

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.  
Requisitos: 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 orientação no dia 11 
(sábado) de Setembro, entrevista das 13h às 14h (o horário está sujeito 
a alteração), orientação das 14h às 15h e da sessão de treinamento no 
dia 25 (sábado) de Setembro das 13h30 às 17h.  
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Treinametno 1, no 3º 
andar  
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 4 (sábado) de Setembro 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. 
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 
 

 Consulta Geral de Suporte para Estrangeiros Relacionada à 

COVID-19 (新型コロナウイルス関連 外国人支援総合相談会) 

Será realizada consulta gratuita de aconselhamento para auxiliar os 
estrangeiros a realizarem reservas para novas vacinações contra a 
COVID-19 e preencher formulários de pré-exame, bem como 
aconselhamento sobre problemas no cotidiano, vistos, etc. 
Intérpretes de inglês, português, espanhol, chinês, filipino, vietnamita 
e nepalês. Não é necessário efetuar reserva. 
Datas: 12 (domingo) de Setembro das 12h às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Público alvo: estrangeiros residentes 
Informações: Balcão de Informações do NIC - Tel: 052-581-0100  
E-mail: info@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. 
Data da inscrição: a partir do dia 22 (domingo) de Agosto às 10h, pelo 
site do NIC.  
Data da entrevista e pagamento da taxa: dia 12 (domingo) de 
Setembro das 10h às 11h30, na sala de treinamento 3 do 4º andar. 
Deverá comparecer acompanhado de um dos pais ou responsável. 

Informações do NIC 
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Período do curso: 19 de Setembro a 28 de Novembro, no total de 11 
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 11 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 que se formaram 
no ensino médio, para construir a base do idioma japonês necessário 
para o aprendizado de disciplinas e construir suas carreiras. 
Data da inscrição: 7 (terça) de Setembro a partir das 10h até 11 
(sábado) de Setembro 17h, pelo site. Entrevista, pagamento da taxa no 
dia 12 (domingo) de Setembro das 14h às 15h, na Sala de Treinamento 
3 do 4º andar. Caso haja vagas em aberto, serão aceitas inscrições 
mesmo após a data da inscrição. Entre em contato com a Divisão de 
Intercâmbio e Cooperação para obter informações. 
Período: 19 (domingo) de Setembro a 28 (domingo) de Novembro, no 
total de 11 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 11 aulas 
Número de vagas: 15 vagas, definidos com base nas necessidades do 
aluno 
Inscrição: pelo site 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689. E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 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. Os 
professores japoneses são experientes no ensino do idioma e lecionam 
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!  
Data da inscrição: inscrição online a partir de 5 (domingo) de 
Setembro das 12h à 10 (sexta) de Setembro às 12h, ou pessoalmente 
no mesmo período entre 9h às 17h (fechado às segundas-feiras). 
Entrevista para divisão de classe e avaliação de nível, no dia 12 
(domingo) de Setembro, nas Salas do 5º andar (por favor não se 
atrasar). O horário varia corforme o curso. Caso o número de inscritos 
ultrapasse o número de vagas, será realizado sorteio. Será dada 
preferência às pessoas residentes em Nagoya. Deverá efetuar o 
pagamento da taxa após entrevista. 
Período: 19 (domingo) de Setembro a 21 (domingo) de Novembro, no 
total de 10 aulas, todos os domingos.  
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 inscrição.  

Informações e detalhes do curso: pelo site (www.nic-nagoya.or.jp) ou 
entre em contato com a Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 “Ehon no Hiroba” (絵本のひろば) 

Poderá desfrutar de uma divertida exposição de livros ilustrados de 
vários países, além de participar da leitura de livros e atividades 
diversas por voluntários estrangeiros.  
Será dividida em três sessões: a primeira será em urdu e inglês por 
voluntário do Paquistão, a segunda sessão será em inglês, com 
voluntário da República de Gana e a terceira sessão em indonésio e 
inglês, com voluntário da Indonésia. 
Data: 29 (domingo) de Agosto 
Horários:  1a sessão: das 11h às 11h30 

2a sessão: das13h às 13h30 
3a sessão: das 14h às 14h30 

Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya 
Número de vagas: 15 pessoas por sessão (cada grupo até 3 pessoas, 
não inclui criança de colo) 
Taxa de participação: gratuita 
Período de inscrição: a partir de 3 (terça) de Agosto das 10h até 27 
(sexta) de Agosto às 12h. Poderá participar somente de uma sessão. 
Inscrição: por e-mail, colocando no assunto [Ehon no Hiroba], 
informando nome, número de participantes, telefone de contato e o 
horário da sessão desejada  
Informações e inscrição: Divisão de informações e Relações Públicas 
do Centro Internacional de Nagoya - Tel: 052-581-0100  
E-mail: info@nic-nagoya.or.jp 
 

 Consulta do Departamento de Imigração de Nagoya (名古屋出入

国管理局による相談) 

Consulta gratuita com funcionários do Departamento de Imigração de 
Nagoya sobre os trâmites de imigração, renovação ou mudança de 
status de residência, etc. As consultas podem ser realizadas nos 
idiomas inglês, português, espanhol e chinês. Necessário reserva. 
Datas: 10 (terça) e 24 (terça) de Agosto, 7 (terça) e 21 (terça) de 
Setembro 
Horário: 13h às 17h (último atendimento às 16h) 
Local: Balcão de Informações do Centro Internacional de Nagoya, 3º 
andar 
Número de vagas: 4 pessoas/dia (45 minutos por pessoa)  
Taxa: gratuita 
Reserva: a partir do dia 10 (sábado) de Julho de 2021, pessoalmente 
ou através do telefone 052-581-0100, das 9h às 19h (fechado às 

segundas-feiras). ※ A reserva poderá ser feita até 2 dias antes da 

data desejada. 
Serão solicitadas as seguintes informações no momento da reserva: 

①Nome completo 

②Data de nascimento 

③Nacionalidade e idioma 

④Sexo 

⑤Número do Zairyu Card 

※A Imigração verificará a informação e preparará uma resposta 

apropriada, através do número do Zairyu Card até o dia anterior da 
consulta. 

⑥Endereço e telefone 

⑦Resumo da consulta 

 

 
 

 36a Exibição de Artistas Estrangeiros - FAE 36 (第 36 回外国人芸術作品展)  

Os preparativos estão em andamento para esta exposição cada vez mais popular entre os artistas 
estrangeiros residentes nesta região de Chubu. 
As datas previstas para a exposição são de 2 a 7 de novembro de 2021, a ser realizada como de costume, 
na sala de exposições do 4o andar do Centro Internacional de Nagoya. 
 
Devido à situação atual do COVID-19, a exposição deste ano seguirá os mesmos padrões da mostra do 
ano passado, com reunião social limitada e todas as precauções habituais contra a infecção em vigor. 
Apesar dessas limitações, o evento do ano passado (FAE 35) contou com a participação de cerca de 35 
artistas e um número encojarador de visitantes diários. Os organizadores esperam por um resultado 
semelhante este ano.  
 
Todos os participantes do FAE 34 e 35 receberão a inscrição por e-mail e orientações, automaticamente, 
no início de setembro, enquanto para os novos artistas em potencial, os detalhes sobre a inscrição no 
FAE 36 serão publicados na próxima edição do Calendário de Nagoya (setembro).A Exibição de Artistas 
Estrangeiros é organizada pela Central Japan International Society. 

mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
http://www.nic-nagoya.or.jp/
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
mailto:info@nic-nagoya.or.jp


 
 
 

 
 

 Aichi Pop Culture Festival 2021 (あいちポップカルチャーフェスティバ

ル 2021) 

Um evento para quem 
gosta da "cultura pop" do 
Japão, ou seja, animes, 
mangás e jogos de 
computador, com atrações 
como eventos de cosplay, 
estandes de venda de itens 
produzidos por amadores e 
eventos no palco. 
Realizado simultaneamente 
ao World Cosplay Summit. 
Data: 7 (sábado) e 8 (domingo) de Agosto 
Local: Oasis 21 (Nagoya-shi Higashi-ku), Parque Hisaya-odori e Chubu 
Electric Power MIRAI TOWER (antiga Torre de TV de Nagoya) (Nagoya-
shi Naka-ku) 
Acesso: Estação de [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo 
Site: https://www.mwt.co.jp/campaign/popfes/ (japonês) 
 

 World Cosplay Summit 2021 世界コスプレサミット 2021  

O World Cosplay Summit 
é uma competição de 
costume players (de 40 
países e regiões) vestidos 
como personagens de 
mangás japoneses, 
animação, videogames e 
programas SFX. Haverá 
vários eventos como 
apresentações no palco, 
sessões de fotos e 
desfiles. O destaque é o 
campeonato que seleciona o campeão mundial entre os 
representantes de cada país. Após o evento online em 2020, o evento 
híbrido deste ano contará com eventos como apresentação no palco 
ao vivo e outros eventos, bem como o World Cosplay Championship 
online. Confirme no site informações detalhadas sobre eventos e 
locais a serem realizados. 
Data: 7 (sábado) e 8 (domingo) de Agosto (consulte o site oficial para 
obter detalhes de todos os eventos) 
Local: Oasis 21, Hisaya-Odori Park e Osu Kannon 
Acesso: acesso direto pela passagem subterrânea da estação de 
[Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo 
Detalhes do evento:  
Website: http://www.worldcosplaysummit.jp/en/ 
 
 

 7º Tebasaki Summit® 2021 (人類初！名古屋発‼7th手羽先サミット
®2021) 

Tebasaki, ou asas de frango 
frito temperadas, são uma das 
grandes estrelas do 
Nagoyameshi, ou culinária de 
Nagoya. No Tebasaki Summit, 
cerca de 24 restaurantes 
(particularmente orgulhosos 
de seus tebasaki) de todo o 
Japão competem pelo seu 
voto. Dê o seu voto para o 
melhor tebasaki, e o restaurante com mais votos ganha o grande 
prêmio! 
Data: 6 (sexta) de Agosto (16h às 21h), 7 (sábado) de Agosto (11h às 
21h), 8 (domingo) de Agosto (11h às 21h) e 9 (segunda) de Agosto 
(feriado nacional) (11h às 19h). O evento será realizado mesmo com 
tempo chuvoso. 
Local: Parque Hisaya-Odori Edion Hisaya Hiroba - Nagoya-shi Naka-
ku 
Acesso: 3 minutos das saídas 5 ou 6 da estação [Yaba-cho] do metrô 
da Linha Meijo. 
Entrada: franca (comida e bebida à parte) 
Website: https://www.tebasaki-summit.jp/ (em japonês) 
 

 23º Nippon Domannaka Matsuri 

第 23回にっぽんど真ん中祭り 

O Nippon Domannaka 
Matsuri (abreviação 
Domatsuri) é um dos 
maiores festivais de dança 
do Japão, realizado em 
Nagoya, no centro do 
Japão, no auge do verão. 
Este festival, em novo 
estilo, está aberto a todos e 
recebe cerca de 200 
equipes com 20.000 
artistas do Japão e do exterior, em apresentações vibrantes com a cor 
local de suas respectivas regiões. 
Este evento recebe cerca de 2 milhões de visitantes nos quatro dias, e 
o centro de Nagoya assume as cores deslumbrantes do festival. Cada 
equipe apresenta uma atuação espetacular com fantasias brilhantes 
para uma representação rítmica da cultura de sua região. 
O Nippon Domannaka Matsuri deste ano assume uma forma diferente, 
um evento híbrido com apresentações ao vivo e transmissão online. A 
parte online do [TeleDomatsuri] contará com 438 equipes, o maior 
número de todos os tempos, com equipes de cada uma das 47 
províncias do Japão, 15 países e regiões do exterior. Ao vivo as 

 Serviços de consultas do NIC, disponíveis presencialmente ou online (via skype). Consulte o site do NIC para detalhes. 
Balcão de Informações 
Informações da vida cotidiana e turismo, disponíveis em 9 idiomas (datas e horários variados). Português disponível de terça a domingo, das 
10h às 12h e 13h às 17h. Telefone: 052-581-0100 
 
Aconselhamento psicológico 
Psicólogo nativo disponível mediante reserva antecipada, para atendimento a pessoas com dificuldades de vida no Japão. Reservas: ligue 
para o Balcão de Informações do NIC, no 3o andar: telefone: 052-581-0100 
 
Consulta jurídica gratuita para estrangeiros 
Consulta gratuita com advogado licenciado aos sábados das 10h às 12h30, somente com reserva antecipada. Deixe seu nome e número de 
telefone na secretária eletrônica e o intérprete entrará em contato posteriormente para marcar a data da consulta.Telefone: 052-581-6111 
 
Consulta com Despachante Administrativo (Gyoseishoshi) 
Faça sua consulta com um despachante administrativo autorizado, para trâmites relacionados à imigração, abertura de empresa, etc. 
Quartas e domingos das 13h às 17h, com reserva antecipada. Telefone: 052-581-0100 
 
Serviço de aconselhamento educacional gratuito 
Aconselhamento e informações sobre educação para crianças estrangeiras residentes, incluindo escolas, ingresso, vida diária e eventuais 
problemas. 
Quartas, sextas e domingo, das 10h às 17h com reserva antecipada. Reserva pelo telefone: 052-581-0100 
 
Balcão de Consulta para Residentes Refugiados  
A Sede de Assistência a Refugiados (RHQ) presta consultas gratuitas aos refugiados residentes. 
Atendimento: todas as quintas (das 10h às 16h) no Balcão de Informações do NIC 3o andar 
Necessário reserva: RHQ Tel: 078-361-1700 
Website: www.rhq.gr.jp/english  

 

Informações de eventos e exposições 
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apresentações serão significativamente reduzidas e realizadas apenas 
no Parque Hisaya-odori. 
Cada uma das equipes participantes online criará, editará e enviará 
previamente um vídeo de sua apresentação que será transmitido online, 

junto com os eventos no Parque Hisaya-odori.Verifique o site oficial 
para atualizações. 
Data: 26 (quinta) a 29 (domingo) de Agosto 
Website: https://www.domatsuri.com/index.html 

 
 
 

 Exposição dos Grandes Dinossauros Jurássicos (ジュラシック大恐竜展) 

Esta exposição apresenta, pela primeira vez na região de Chubu, os esqueletos 
inteiros reconstruídos do maior tiranossauro do mundo, 'Scotty', do Canadá, e o 
herbívoro Kamuysaurus japonicus (conhecido como 'Mukawa-ryū') escavado em 
Hobetsu, cidade de Mukawa em Hokkaido. Além disso, várias outras atrações, 
incluindo uma [Floresta de Dinossauros] com dinossauros em movimento e 
berrantes, espécimes de fósseis raros e muito mais. Não perca a emocionante 
experiência pré-histórica deste verão!   
Periodo: 10 (sábado) de Julho a 29 (domingo) de Agosto (9h30 às 17h; entrada 
permitida até as 16h30) Night Museum -  10 (sábado) e 24 (sábado) de Julho, 
12 (quinta) a 14 (sábado) de Agosto (18h às 20h30; entrada permitida até as 20h) 
Local: Antigo Museu de Belas Artes Nagoya / Boston (Edifício Kanayama 
Minami) Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: ao lado da saída sul da estação [Kanayama] do metrô das linhas Meijo 
e Meiko; linhas de trem Meitetsu Nagoya Honsen, JR Tokaido Honsen e Chuosen 
Ingressos: adultos 1.900 ienes; crianças (pré-escolares de 3 anos ou mais até o "shogakko") 1.000 ienes; portadores da caderneta de deficiente 1 
acompanhante, desconto de 50%. Consulte no site os pontos de venda. 
Website: https://tv-aichi.co.jp/jura/ (em japonês) 
 
 

 Exposição de modelagem de Kazuhiko Emura: Robôs e Dinossauros "Sozo no Mori" 

(市民ギャラリー企画展 「江村和彦造形展 ロボと恐竜・そうぞうの森」) 
Kazuhiko Emura é um escultor que tem produzido objetos de cerâmica com motivos de robôs e dinossauros, 
utilizando técnicas de arte em cerâmica como moldagem de roda de oleiro e técnica de acordelado nos últimos 
anos. 
Esta exposição terá como foco o ROBÔ-SAUROS, que é uma combinação de robôs e dinossauros. Além dos 
trabalhos em cerâmica, serão expostos também objetos de papelão e isopor, obras lúdicas, obras participativas 
e ainda, obras criadas por crianças na oficina de arte. Venha conferir as criações de Kazuhiko Emura.  
Esta exposição necessita reserva antecipada para evitar a propagação de novas infecções pela COVID-19. Os 
ingressos estarão à disposição a partir de 1o de agosto.  
Data: de 14 (sábado) a 29 (domingo) de Agosto das 9h às 17h (entrada permitida até 16h30). Dias 27 (sexta) a 
29 (domingo) aberto até as 20h30 (Night Museum) 
Fechado: todas as segundas-feiras 
Local: Anjo Shimin Gallery (Anjo Civic Art Gallery) Salas ABCDE – Aichi-ken Anjo-shi Anjo-cho Shirobori 30 
Ingresso: 500 ienes. Crianças até o ensino fundamental (Chugakko) gratuito (crianças a partir de 4 anos, 
necessário bilhete de reserva). Para a compra dos ingressos, confirme detalhes no site. 
Acesso: 10 minutos da estação [Minami Anjo] da linha de trem Meitetsu Nishio. Poderá utilizar bicicletas para 
locação gratuitamente na estação de Minami Anjo. Retire a chave na recepção após preencher o formulário de 
solicitação. 
Website: https://ansyobunka.jp/ Imagem: cedida pelo Anjo Shimin Gallery 
 

 MARVEL STUDIOS: O UNIVERSO DOS HERÓIS (MARVEL STUDIOS：A UNIVERSE OF HEROES マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ) 

Começando com o "Homem de Ferro" (2008), a Marvel Studios tem sido um grande sucesso 
sob o conceito de cruza as histórias de vários heróis com a mesma visão do mundo. 
"Avengers: Endgame", lançado em 2019, varreu o mundo de entusiasmo e emoção, 
alcançando o primeiro lugar na história das receitas de bilheteria, mudando a história do 
cinema. 
Neste evento, "Marvel Studios / To the World of Heroes", itens que simbolizam os heróis 
como o Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra, Pantera Negra e outros, 
estarão expostos recriando o mundo dos heróis, onde poderão se divertir tirando fotos. 
E ainda, poderão vivenciar a "magia" de Doctor Strange em vídeo, dançar com Groot de 
"Guardians of the Galaxy" e outros elementos interativos.  
Os heróis do cinema da Marvel Studios, são amados por pessoas de várias gerações, 
gêneros e mesmo além das fronteiras. Venha conferir! 
Data: de 7 (sábado) de Agosto a 26 (domingo) de Setembro das 10h às 19h30 (último dia 
até as 18h). Entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento. Aberto todos os dias durante o período da exposição. 
Local: Matsuzakaya Bijutsukan (Museu de Arte Matsuzakaya) – Nagoya-shi Naka-ku Sakae 3-16-1 (loja de departamento Matsuzakaya prédio sul 
7º andar) 
Ingresso: adultos 1.300 ienes (1.100 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 1.000 ienes (900 ienes), crianças do ensino fundamental 
600 ienes (500 ienes), ingresso duplo para adultos 2.000 ienes (somente antecipado), crianças pré-escolares gratuito. Crianças até o “Shogakko” 
somente acompanhado dos pais ou responsáveis. Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados. Pessoas portadoras da caderneta 
de deficiente ou de cuidados de doença específica e um acompanhante gratuito.  

◆7 (sábado) a 15 (domingo) de Agosto: ingresso com data e horário predeterminados. À venda nas lojas de conveniência Lawson (Lcode: 43322), 

até a véspera da data desejada. Mesmo com data e horário predeterminado, conforme o congestionamento, será necessário aguardar até a entrada. 

◆16 (segunda) de Agosto a 26 (domingo) de Setembro: sem especificação de data e horário. 

Venda antecipada nas agências Ticket Pia (Pcode 993-211) e lojas de conveniência Lawson, Seven Eleven. 
Consulte no site oficial, detalhes sobre a venda de ingressos. 
Acesso: passagem direta da saída 6 da estação [Yabacho] do metrô da linha Meijo ou 5 minutos da saída 16 da estação [Sakae] do metrô das 
linhas Meijo ou Higashiyama 

Website oficial do evento:  https://dmdepart.jp/marvel_nagoya/ 

Website official da Marvel:  https://marvel.disney.co.jp/ 
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 Museu da Cidade de Okazaki: Exposição Comemorativa do 25º Aniversário - Mizuki Shigeru - A Alma do Mangá 

(岡崎市美術博物館 企画展「開館 25周年記念 水木しげる 魂の漫画展」) 
Nascido em 1922, o artista de mangá Mizuki Shigeru (nome real Mura Shigeru) permaneceu 
ativo durante seus 93 anos até sua morte em novembro de 2015. Em sua infância em 
Sakaiminato, Prefeitura de Tottori, Shigeru ficou encantado com representações ilustradas do 
paraíso budista e o inferno, e passou a ser fascinado pelo mundo do invisível. 
Convocado e enviado para o campo de batalha brutal de Rabaul, o jovem Shigeru testemunhou 
a perda absurda de vidas, perdendo o braço e vagando entre a vida e a morte. Esta dura 
experiência levou o desmobilizado Shigeru a olhar mais fundo no outro mundo, tirando 
inspiração criativa de um reino atravessado por espíritos e espectros. 
Desde os dias de extrema pobreza, antes de sua grande chance aos 40 anos, e ao longo de 
sua vida como um criador estabelecido e popular, Mizuki Shigeru trabalhou com sua mão 
restante em seu estilo distinto, dedicando-se a desenhar obras para consolar vidas perdidas 
no passado e apresentando também uma mensagem para os que vivem hoje. 
Essa é a alma que habita o mangá de Mizuki Shigeru. 
Embora famoso por mangás "yōkai" macabros, como o principal "Gegege no Kitarō", as 
numerosas obras curtas de Mizuki, cheias de humor, ironia e imaginação, suas histórias de 
guerra inimitavelmente realistas baseadas em suas próprias experiências e outras obras não-yokai também são altamente consideradas. Além disso, 
a extraordinária capacidade de desenho pode ser observada nos muitos esboços e pinturas que fez antes de sua estreia, que foram descobertos 
nos últimos anos, lembrando ao mundo a grandeza de seu mangá. 
Data: 31 (sábado) de Julho a 26 (domingo) de setembro (10h às 17h; entrada permitida até as 16h30.) Fechado às segundas-feiras (aberto em 9 de 
agosto, 20 de setembro [feriado nacional]), 10 (terça) de agosto e 21 (terça) de setembro 
Local: Okazaki-shi Bijutsukan (Museu da Cidade de Okazaki), Aichi-ken Okazaki-shi Koryuji-cho Touge 1 banchi  
Acesso: na estação de [Higashi Okazaki] da linha de trem Meitetsu Nagoya, na parada 2 do terminal de ônibus da saída norte, pegue o ônibus com 
destino a Chūō Sōgō Kōen, desça em [Bijutsu Hakubutsukan] e caminhe cerca de 3 minutos. 
Ingresso: adulto (pessoas a partir do ensino médios) 1.200 ienes; crianças até o ensino fundamental gratuito; portadores de caderneta de deficiente 
e 1 acompanhante, gratuito. 
Website: https://www.city.okazaki.lg.jp/museum  (japonês) 
 

 
 Exposição Permanente do Museu da Cidade de Nagoya (名古屋市博物館常設展企画展示) 

・ Artefatos funerários e artefatos de pedra esculpidas da Idade Média e do período moderno 

Com foco no budismo a partir da Idade Média, esta exposição examina o culto religioso e as práticas funerárias por meio de artefatos enterrados, 
como vasos cilíndricos para escrituras e urnas funerárias e estupas memoriais de pedra encontradas sobre o solo. 

・ A invasão da Coreia na era Keichō 

Embora as hostilidades tenham cessado temporariamente, Toyotomi Hideyoshi retomou sua invasão da Península Coreana em 1597 (Keichō 2). 
Esta exposição examina o que se tornaria a campanha final de Hideyoshi, utilizando os resultados do trabalho para compilar os escritos coletados 
de Toyotomi Hideyoshi. 

・ Os bonecos articulados "Karakuri" do carro alegórico Nifukujinsha da subprefeitura de Nakamura 

O festival principal do Santuário Hanaguruma Shinmeisha (subprefeitura de Nakamura) é realizado no segundo final de semana de outubro. Esta 
exposição mostra os bonecos articulados "karakuri" de um dos carros alegóricos do festival, o Nifukujinsha. Não perca a chance de ver as figuras 
encantadoras de Ebisu e Daikoku de perto. 
Período: 25 (quarta) de Agosto a 24 (domingo) de Outubro das 9h30 às 17h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento). Fechado às 
segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte e na 4ª terça-feira do mês (exceto feriados nacionais) 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya), Sala de Exposição Permanente 2o andar - Nagoya-shi Mizuho-ku Mizuho-dori 1-
27-1 
Acesso: 150m ao sul da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da Linha Sakura-dori 
Ingresso: exposição permanente - adultos 300 ienes; estudantes do ensino médio e universitários 200 ienes; crianças até o ensino fundamental 
gratuito. Residentes da cidade de Nagoya com 65 anos ou mais 100 ienes 
Website: http://www.museum.city.nagoya.jp/  (em japonês) 

 
 Exposição Especial: Insetos 特別展「昆虫」 

A origem dos insetos data de 480 milhões de anos atrás. Existem cerca de um milhão de espécimes 
atualmente nomeados. Esta exposição apresenta o incrível mundo dos insetos, com espécimes (um 
total de cerca de 50 mil itens) coletados em todo o mundo. Um dos destaques é o espaço que 
apresenta o mecanismo do corpo dos insetos, com um enorme modelo de inseto com comprimento 
total de cerca de 2 metros. Ainda, será apresentado como coletar e como embalsamar os insetos, de 
uma maneira fácil de entender usando ferramentas e imagens realmente usadas por pesquisadores.  
Data: 17 (sábado) de Julho a 20 (segunda, feriado) de Setembro das 9h30 às 17h (entrada permitida 
até as 16h30) 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 9 e 16 de Agosto e 20 de Setembro), 10 (terça) de Agosto, 7 
(terça) e 8 (quarta) de Setembro e 17 (sexta) de Setembro 
Local: Nagoya-shi Kagakukan Riko-kan 2BF (Museu de Ciências da Cidade de Nagoya Bloco de 
Ciência e Tecnologia, 2o subsolo) - Nagoya-shi Naka-ku Sakae 2-17-1 
Acesso: 5 minutos da saída 5 ou 6 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Tsurumai ou 
Higashiyama 
Ingressos: adultos 1.600 ienes (1.400 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes (700 ienes), crianças do ensino fundamental 
500 ienes (300 ienes). Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados. Crianças pré-escolares gratuito. Estudantes do ensino médio 
e universitários, necessário apresentação da caderneta de estudante. Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e até 2 acompanhantes, 
desconto de 50% no ingresso do dia. Os ingressos permitem acesso à exposição permanente do museu, exceto planetário. 
Atenção: como medida preventiva contra a propagação da infecção pelo COVID-19, poderá haver restrição no número de pessoas. Solicita-se a 
utilização de máscara, medição da temperatura e desinfecção das mãos na entrada. 
Website do museu: http://www.ncsm.city.nagoya.jp/  
Website da exposição: http://www.konchuten.jp/  
Imagem: cedida pelo Museu de Ciências da Cidade de Nagoya 
 
 
 

Akuma-kun, 1985 © Mizuki Productions 

Imagem da exposição em Tokyo 
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 Simpósio do Mês de Promoção da Coexistência Multicultural da Cidade de Nagoya (多文化共生推進月間シンポジウム)  

Existem cerca de 84.000 estrangeiros de várias culturas e nacionalidades residindo na cidade de Nagoya (cerca de 3,6% 
da população total no final de dezembro de 2020). Para que todos os residentes possam participar ativamente da 
comunidade, é importante compreender e aceitar as culturas uns dos outros e criar um ambiente onde as pessoas se 
apoiem mutuamente. Este mês, por que não pensar um pouco na diversidade e no que cada um de nós precisa fazer 
para construir uma comunidade onde todos possam prosperar? 
Com o objetivo de oferecer uma oportunidade de pensar amplamente sobre a coexistência multicultural, este simpósio 
online (assentos disponíveis no local) estará focando num atleta internacionalmente ativo. 
Data: 24 (terça) de Agosto das 13h30 às 14h30 
Informações sobre participação presencial: 
Número de vagas: 50 pessoas, por ordem de reserva, aberto para quaisquer pessoas residindo, 
trabalhando ou estudando na cidade de Nagoya 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Entrada: franca 
Reservas: por telefone, fax ou e-mail (abaixo) a partir de 12 de agosto, das 9h30 
Informações e reservas: Departamento de Turismo, Cultura e Intercâmbio da Cidade de Nagoya, Divisão de Relações Internacionais  
Tel: 052-972-3062, Fax: 052-972-4200; E-mail: a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp 
 

 Dúvidas do cotidiano: Status de residênia do bebê nascido de pais estrangeiros 

外国人暮らしの Q&A 「同じ国の外国人夫婦だが子どもが生まれたので子どもの在留資格を取りたい」 
Pergunta: meu marido e eu somos do mesmo país. Ele é residente de longa permanência e eu sou residente permanente. 
Nosso bebê nasceu neste mês. Queremos obter o status de residência para o bebê para que possamos viver juntos no 
Japão. O que precisamos fazer para obter o Status de Residência? 
 
Resposta: quando uma criança nasce de pais estrangeiros residentes no Japão, eles devem enviar uma Notificação de 
Nascimento (Shussho Todoke) à prefeitura local para registrar o nascimento dentro do prazo de 14 dias após o 
nascimento. Para efetuar a notificação, será preciso a Certidão de Nascimento (Shussho Shomeisho) fornecida pelo 
médico e pela parteira. 
Após a entrega da certidão de nascimento, receberá o "comprovante de recebimento da certidão de nascimento" (shusshō 

todoke juri shōmeisho / 出生届受理証明書) ou o "certificado do registro de nascimento" (shusshō todoke kisai jikō 

shōmeisho / 出生届記載事項証明書). No entanto, a finalidade da emissão do "certificado de registro de nascimento" é limitada, portanto, verifique 

junto à prefeitura. 
Como a criança nascida terá a mesma nacionalidade dos pais, o passaporte será emitido na embaixada ou consulado de seu país no Japão. Para 
tanto, será necessário apresentar documento que comprove o nascimento, verifique com antecedência quais documentos será necessário apresentar. 
Se a criança for morar no Japão por mais de 60 dias, deverá obter o status de residência japonesa. O procedimento para obter o status de residência 
deve ser concluído em 30 dias na imigração da jurisdição. O status da criança é determinado com base no status de residência dos pais. No seu 
caso, a criança será elegível ao status de residente de "cônjuge de residente permanente, etc." ou "residente de longa permanência" ou "residente 
permanente".  
Para "cônjuge de residente permanente, etc." ou "residente de longa permanência" será necessário solicitar a permissão para obtenção do status 
de residente. Se o pai ou a mãe for um "residente permanente", a criança também pode solicitar uma "autorização de residência permanente" como 
um residente permanente. 
Independentemente do status de residência, muitos documentos são necessários para a solicitação, por isso, é aconselhável verificar com 
antecedência. O prazo de solicitação está limitado a 30 dias a partir da data de nascimento, portanto, certifique-se de concluir o procedimento mesmo 
que seu passaporte não esteja em mãos. Para mais detalhes sobre os procedimentos, entre em contato com o escritório da imigração. 
Assim que for determinado o status de residência e receber o cartão de residência, efetue o registro de residência na prefeitura local. 
 

 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 ou para a cidade de Nagoya.  
1º de Agosto das 8h45 às 12h 
12 de Setembro 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/ 
 

 Trâmites para matrícula em escola primária pública da cidade de Nagoya (小学校入学に関する手続きについて) 

No Japão, as crianças nascidas entre 2 de abril de 2015 e 1o de abril de 2016 serão matriculadas no ensino fundamental em 
abril do próximo ano. 
As crianças estrangeiras que desejam matricular-se na escola pública fundamental de Nagoya, deverão efetuar a solicitação 
na Divisão de Assuntos Civis da subprefeitura onde reside.Mesmo que não tenha feito o registro de residência, há 
possibilidade de ser reconhecido para ingresso na escola pública. 
Em Nagoya, a escola a ser frequentada está determinada conforme o local onde reside, não podendo escolher livremente a 
escola a ser frequentada.  
Caso esteja com a intenção de ingressar em escola que não seja pública de Nagoya, deverá efetuar os trâmites de ingresso 

na escola a ser frequentada.  
No entanto, a cidade de Nagoya fará a confirmação da situação da matrícula escolar das crianças estrangeiras, enviando no mês de abril, do próximo 
ano, o "Formulário de Pesquisa do Cronograma Escolar" (Shugaku Yotei Jokyo Chosa-hyo) para as famílias com crianças em idade escolar para 

Informações do cotidiano 

Para visualização online 
(não necessita reserva) 
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ingresso no ensino fundamental. Solicitamos a colaboração respondendo à pesquisa e enviando à Divisão de Assuntos Civis da subprefeitura 
(Shimin-ka) de onde reside. 
 
 

 Nagoya Matsuri: recrutamento dos três grandes heróis Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu (名古屋まつり郷土英傑行列三英傑(信長・秀吉・家康)の募集) 

A cidade de Nagoya busca membros da população para retratar os heróis da cidade natal de Oda Nobunaga, Toyotomi 
Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu para o desfile de guerreiros e heróis no Nagoya Matsuri a ser realizado nos dias 16 (sábado) 
e 17 (domingo) de Outubro. Os candidatos devem residir e/ou trabalhar na cidade de Nagoya e ter 25 anos ou mais em 1o 
de abril de 2021. (Os candidatos para a posição de Nobunaga, devem também saber cavalgar). Os candidatos aprovados 
serão determinados pelo processo de seleção. Detalhes sobre como se inscrever, consulte o site. 
Inscrições: até o dia 18 (quarta) de agosto (carimbo do correio até esta data) 
Informações: Shisan Keiei Senryaku-shitsu (Escritório de Estratégia de Gestão de Ativos) Tel: 052-972-2318; Fax: 052-
972-4122 (japonês) 
Website: https://www.nagoya-festival.jp 
 
 

 Mudança das filiais do Departamento de Água e Esgoto da Cidade de Nagoya para escritórios 

上下水道局の営業所が営業センターに変わります 

As filiais do Departamento de Água e Esgoto serão reorganizadas e agrupadas em quatro Escritórios de Água e Esgoto (eigyō sentā), cobrindo as 
regiões leste, oeste, sul e norte da cidade.  
Jurisdição de cada escritório e o período em que será estabelecido 

Nome Jurisdição Data de estabelecimento 

Tobu Eigyo Center (leste) (東部営業センター) Chikusa-ku, Higashi-ku, Naka-ku, Moriyama-ku, Meito-ku Abril de 2021  
Seibu Eigyo Center (oeste) (西部営業センター) Atsuta-ku, Nakagawa-ku, Minato-ku, Minami-ku Ano Fiscal de 2023 (a confirmar)  
Nanbu Eigyo Center (sul) (南部営業センター) Showa-ku, Mizuho-ku, Midori-ku, Tempaku-ku Ano Fiscal de 2024 (a confirmar) 

Hokubu Eigyo Center (norte) (北部営業センター) Kita-ku, Nishi-ku, Nakamura-ku  Ano Fiscal de 2024 (a confirmar)  
 
 

 Comunicado sobre o subsídio especial de auxílio à subsistência de famílias com crianças pequenas (exceto famílias monoparentais) 

(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）) 
Com o objetivo de apoiar a vida de famílias de baixa renda com crianças pequenas, o governo estará oferecendo o "Subsídio Especial de Auxílio à 
Subsistência de Famílias com Crianças Pequenas". 
* Poderá realizar a consulta no balcão de "Subsídio Especial de Auxílio à Subsistência de Famílias com Crianças Pequenas" das subprefeituras de 
Nagoya 
* Caso necessite de intérprete, utilize o Triofone do Centro Internacional de Nagoya. 
 
Pessoas elegíveis 
Pessoas enquadradas nas condições 1 e 2: 
1. Pais, etc., criando filhos menores de 18 anos (menores de 20 no caso de crianças com deficiência) no dia 31 de março de 2021. 
* Crianças nascidas até final de fevereiro de 2022. 
* Crianças com deficiência, são aquelas que recebem o  Subsídio especial de criação de filhos. 
2. Famílias isentas do imposto residencial do ano de 2021, ou famílias cuja renda, após 1o de janeiro de 2021, sofreu redução aos níveis de isenção 
do imposto residencial. 
 

① Pessoas que receberam o Auxílio Infantil ou o Subsídio Especial de Criação de Filhos no mês de abril de 2021 e que estejam isentos 

do imposto residencial do ano fiscal de 2021 (exceto aqueles que recebem o Auxílio Infantil para funcionários públicos) 
(1) Pessoas residentes na cidade de Nagoya em 1o de janeiro de 2021 
Solicitação: não é necessário efetuar a solicitação. O  comunicado está sendo enviado desde 7 de julho às famílias elegíveis. 
Valor do subsídio: 50.000 ienes/filho 
Período do pagamento: por volta de 19 de Julho de 2021 
Pagamento: depositado na mesma conta do Auxílio Infantil. 
(2) Pessoas que se mudaram para a cidade de Nagoya após 2 de Janeiro de 2021 
Solicitação: não é necessário efetuar a solicitação. O comunicado está sendo enviado desde 16 de julho às famílias elegíveis. 
Valor do subsídio: 50.000 ienes/filho 
Período do pagamento: por volta de 29 de Julho de 2021 
Pagamento: depositado na mesma conta do Auxílio Infantil. 

 

② Famílias que estão criando filhos nascidos entre 2 de abril de 2021 e 28 de fevereiro de 2022, que estarão recebendo o Auxílio Infantil 

e isentos do imposto residencial (exceto as famílias que recebem o Auxílio Infantil para funcionários públicos) 
Solicitação: não é necessário efetuar a solicitação. O comunicado está sendo enviado desde 16 de julho. 
Valor: 50.000 ienes/filho 
Período do pagamento: após 29 de julho de 2021 
Pagamento: depositado na mesma conta do Auxílio Infantil. 

 

③ Famílias criando filhos nascidos entre 2 de abril de 2003 e 1o de abril de 2006 e famílias recebendo o Auxílio Infantil para funcionários 

públicos e que sejam isentos do imposto residencial 
Solicitação: preencher o formulário de solicitação, colar a cópia do documento de identificação (carteira de habilitação, cartão do seguro de 
saúde, passaporte, etc) e enviar pelo correio juntamente com os documentos necessários. O formulário de solicitação está disponível no site da 
prefeitura de Nagoya (em japonês) 
Valor: 50.000 ienes/filho 
Período do pagamento: será pago após confirmação dos documentos. 
Pagamento: depositado na conta bancária determinada no formulário de solicitação. 

 

④ Famílias que foram afetadas pela nova infecção por coronavírus e cujos rendimentos a partir de 1º de janeiro de 2021 diminuíram aos 

níveis de isenção do imposto residencial. 
Solicitação: preencher o formulário de solicitação, colar a cópia do documento de identificação (carteira de habilitação, cartão do seguro de 
saúde, passaporte, etc) e enviar pelo correio juntamente com os documentos necessários. O formulário de solicitação está disponível no site da 
prefeitura de Nagoya (em japonês) 
Valor: 50.000 ienes/filho 
Período do pagamento: será pago após confirmação dos documentos. 
Pagamento: depositado na conta bancária determinada no formulário de solicitação. 

https://www.nagoya-festival.jp/


 
Endereço para envio da solicitação: 

〒461-8799 

Nagoya-shi Higashi-ku Yubinkyoku-dome (Nagoya-shi Higashi-ku Daikan-cho 35-16 Dai 1 Fuji Biru 6F) 
Nagoya Shiyakusho [Kosodate Setai Seikatsu Shien Tokubetsu Kyufukin] (Hitorioya Setai Igai-bun) Madoguchi 

名古屋市東区郵便局留（名古屋市東区代官町 35-16第 1富士ビル 6階） 

名古屋市役所「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）」窓口 

Período de entrega: até 28 de fevereiro de 2022 
Informações: 
Call Center do Nagoya Shiyakusho [Kosodate Seikatsu Shien Tokubetsu Kyufukin (Hitorioya Setai Igai-bun)] 
Telefone: 052-979-2415 (japonês e inglês) 
Fax: 052-933-1118 
E-mail: tokai-jimukyoku@xqb.biglobe.ne.jp 
Horário de atendimento: 9h às 17h30 (até 31 de setembro, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados) 
Website: https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000139515.html 
 

 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) 

Elegibilidade: pessoas registradas como residentes da cidade de Nagoya no momento em que a vacinação será administrada 
Taxa: Gratuito 
Procedimento para receber a vacinação 

(1) Um cupom de vacinação será enviado a cada indivíduo elegível pelo correio. 
(Veja a programação no site https://bit.ly/363MJyI) 
(2) Assim que receber o cupom de vacinação, faça uma reserva para receber a vacina. 

① Para a vacinação em um local de vacinação em massa: 

Faça uma reserva através do Call Center ou online. 
Novo centro de atendimento para vacinas contra o Coronavírus (japonês, inglês, português, espanhol, chinês, coreano, filipino, vietnamita, nepalês) 
Telefone: 050-3135-2252 
Site de reserva de vacinação em massa: https://bit.ly/3cYYevJ  (em japonês) 

② Para a vacinação em uma insituição médica designada: 

Contate diretamente a instituição médica designada mais próxima para fazer uma reserva. *O procedimento de reserva pode variar. 
Você pode pesquisar e verificar a disponibilidade de instituições médicas designadas no site Korona Wakuchin Nabi do Ministério da Saúde, Trabalho 
e Bem-Estar em: https://v-sys.mhlw.go.jp/ (japonês) 
(3) Apresente os seguintes documentos para a sua vacinação: 

・ Cupom de vacinação da cidade de Nagoya 

・ Formulário de exame médico preliminar 

・ Documento de identificação pessoal 

Como preencher o formulário de exame médico preliminar? 
Observe que o formulário está em japonês. Consulte o formulário traduzido ao preencher o formulário em japonês. 
Formulário de exame médico preliminar traduzido: https://bit.ly/3cX9oRC 

★ O NIC realizará uma sessão de consulta geral para fornecer assistência com reservas para vacinações COVID-19 e preenchimento do formulário 

de exame médico preliminar.Veja a página 1 para detalhes. 
 

 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000139515.html
https://bit.ly/3cYYevJ
https://v-sys.mhlw.go.jp/
mailto:nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com

