
 
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. 

 
Devido à declaração do Estado de Emergência ter sido ampliada para as provínicas de Aichi, Mie e Gifu, as informações abaixo estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio. Confirme no site do NIC e dos organizadores, as informações atualizadas antes de se deslocarem. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 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: ① 26 (domingo) de 

Setembro das 14h às 14h30 

② 10 (domingo) de Outubro das 14h às 14h30 

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

para cada sessão: ① 12/Set (10h) a 24/Set (12h) ② 26/Set (10h) a 

8/Out (12h)  
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-
581-0100 
 
 

 Recrutamento de voluntários de idioma em casos de 
catástrofes e voluntários de idioma  

(語学・災害語学ボランティア登録説明会) 

Se você está interessado em se tornar um voluntário registrado no 
Centro Internacional de Nagoya, participe da reunião explicativa e de 
registro. Confira no site do NIC os detalhes sobre as atividades de 
voluntariado, frequência e requisitos para registro. Às pessoas que se 
registrarem como voluntários de idioma em casos de catástrofes, 
solicitamos participarem do treinamento que será realizado após a 
reunião explicativa, das 15h às 16h30 (somente no dia 5 de novembro) 
Datas da reunião explicativa: 4 (sábado) de Setembro (online); 5 
(sexta) de Novembro das 13h30 às 14h30.  
Local: online (via Zoom) ou no Centro Internacional de Nagoya Sala de 
Treinamento 3 no 4º 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: ① pessoas que tenham capacidade de realizar a palestra 

em japonês (há seleção por documentos).  

② participar da (A) entrevista e (B) orientação no dia 11 (sábado) de 

Setembro. (A) das 13h às 14h (o horário está sujeito a alteração) e (B) 
orientação das 14h às 15h 

③ 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 
 
 

 Aviso de adiamento da 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延期のお知らせ) 

A consulta será adiada para prevenir a propagação da infecção pela 
COVID-19. 
A nova programação será informada assim que for definida.  
O Centro Internacional de Nagoya está em funcionamento normal 
(fechado às segundas-feiras). Estamos à disposição para auxiliá-los 
com a vacinação da COVID-19, com relação aos itens abaixo: 

• Localização e reserva de locais de vacinação 

• Preenchimento do formulário de pré-exame. 

• Solicitação do cupom de vacinação das pessoas que não tenham 
registro de residente no Japão, mas que residem atualmente na 
cidade de Nagoya 

Consulte sobre quaisquer outros problemas. 
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. Por haver aumento de infectados pelo Novo coronavírus, as 
aulas serão realizadas via online. 
Caso o número de infectados diminuirem, serão reiniciadas as aulas 
presenciais. 
Data da inscrição: a partir do dia 22 (domingo) de Agosto às 10h, pelo 
site do NIC.  
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). 

Informações do NIC 
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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 Centro Internacional de Nagoya estará realizando curso de língua 
japonesa para alunos que não são falantes nativos de japonês, 
nascidos até 1º de abril de 2006 e que atualmente estão cursando o 
ensino médio ou pretendem ingressar no ensino médio (terão 
prioridade os alunos residentes ou que estudam na cidade de Nagoya).  
Estudantes de cursos noturnos também podem participar. O curso foi 
elaborado para ajudar os alunos a dominar o japonês básico necessário 
para o aprendizado, ajudá-los a concluir o ensino médio e consolidar o 
conhecimento básico de japonês necessário para seus estudos futuros. 
O limite é de 15 participantes. Por haver aumento de infectados pelo 
Novo coronavírus, as aulas serão realizadas via online. 
Caso o número de infectados diminuirem, serão reiniciadas as aulas 
presenciais. 
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 via online (zoom). Caso o número de 
inscritos ultrapasse o número de vagas, será definido através de 
entrevista. Caso haja vagas em aberto, serão aceitas inscrições mesmo 
após o dia 12 de setembro). 
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 
 
 

 Formação para Apoio aos Estudantes e Crianças Estrangeiras 

– Curso Prático (外国人児童・生徒サポーター研修【実践編】) 

Este treinamento é voltado às pessoas que estão atualmente 
envolvidas na educação e apoio de crianças com raízes no exterior e 
para as pessoas que possuem experiência prática que planejam 
retomar suas atividades. Realizado em japonês, o treinamento visa 
aprofundar os conhecimentos da situação e sistemas atuais, buscando 
resoluções e melhorias para os problemas e suporte das crianças. O 
tema deste ano é "Plano de carreira para jovens com conexão no 
exterior". Preferência para pessoas que estejam participando pela 
primeira vez e que possam comparecer às três sessões. O treinamento 
será realizado somente em japonês. 
Datas e horários: 23 (sábado) de Outubro das 13h30 às 17h; 20 
(sábado) de Novembro das 10h30 às 16h30; 18 (sábado) de Dezembro 
das 10h30 às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferência 1  
Taxa de participação: 2.000 ienes (para as 3 sessões) 
Número de vagas: 40 pessoas, definidas através de seleção  
Inscrições: a partir do dia 7 (terça) de Setembro às 10h, até  26 
(domingo) de Setembro às 17h, por telefone 052-581-5689, e-mail: 
seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; ou site em japonês https://www.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: 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: 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 – Convite aos artistas (第 36 回外国人芸術作品展)  

Conforme mencionado na edição de agosto do Calendário de Nagoya, a 36ª edição desta exposição será 
realizada no Centro Internacional de Nagoya (NIC) de 2 a 7 de novembro deste ano. 
 
Os organizadores estão procurando artistas que trabalhem em toda a gama de mídia - pintores, 
ceramistas, impressores, designers (belas artes), escultores, artistas de computação, fotógrafos, etc. A 
mostra está aberta a todos os artistas estrangeiros residentes na Região de Chubu, no centro do Japão, 
maiores de 18 anos. Devido à contínua situação da COVID-19, a exposição será realizada nas mesmas 
condições da mostra do ano passado (FAE 35), com os cuidados habituais em vigor. 
 
Para obter o formulário de inscrição da FAE 36 e orientações, ou simplesmente obter mais informações, 
entre em contato através do e-mail: nagoyafae@hotmail.com ou simplesmente baixe esses documentos, 
em inglês ou português, na página da FAE do site do NIC em https://bit.ly/ 3rpZnSL (Por favor, note que 
os artistas participantes da FAE 34 e artistas que participaram pela primeira vez da FAE 35 receberão um 
formulário de inscrição e orientações, automaticamente). 
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 SOCIAL CASTLE MARKET 2021 
O Social Tower Market, 
anteriormente realizado no 
Parque Hisaya-odori e 
concebido como "um espaço 
de interação social de novo 
estilo no coração de Nagoya", 
muda de local para o Castelo 
de Nagoya. Além de uma 
variedade de lojas e criadores 
participantes, haverá também 
venda de comidas e bebidas e 
apresentações musicais. Um 
evento onde poderá aproveitar as compras, as refeições e a música 
enquanto relaxa na atmosfera histórica do Castelo de Nagoya. 
Data: 2 (sábado) e 3 (domingo) de Outubro das 10h às 16h30 
Local: Castelo de Nagoya - Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: ao lado da estação [Shiyakusho] do metrô da linha Meijo 
Ingresso: (ingresso ao Castelo de Nagoya) adultos 500 ienes; 
residentes da cidade de Nagoya com 65 anos ou mais, 100 ienes; 
crianças até o ensino fundamental gratuito. 
Site: https://socialtower.jp/ (japonês) 
 
 

 Creema Craft Party 2021 in Portmesse Nagoya (Creema Craft 

Party 2021 in ポートメッセなごや) 

O Creema Craft Party é um 
lugar para os criadores e 
usuários de produtos 
cuidadosamente feitos.  
Este é o primeiro evento do 
Creema Craft Party a ser 
realizado em Nagoya, com um 
mercado onde poderá 
encontrar obras únicas de 
artistas e designers de todo o 

país, como acessórios, moda, decoração de interiores e vários 
workshops como joalheria e artesanato em couro, podendo ainda 
desfrutar de vários alimentos feitos  à mão. 
Data: 11 (sábado) e 12 (domingo) de Setembro das 10h às 18h 
Local: Portmesse Nagoya Salão de Exposição 3 - Nagoya-shi Minato-
ku  
Acesso: 5 minutos da estação [Kinjō-futō] da Linha de trem Aonami 
Ingresso: ingresso antecipado 800 ienes; ingresso do dia 1.000 ienes. 
Consulte o site para obter informações sobre como comprar ingressos 
para compra antecipada. 
Site: https://craftparty.jp/ (em japonês) 
 
 
 

 TOKYO OUTDOOR SHOW 
Agora em seu décimo ano, o Tokyo 
Outdoor Show chega a Aichi com um 
evento ao ar livre que cobre os cinco 
temas: a ecologia, moda, estilo de vida, 
turismo e veículos. Focando não apenas 
em atividades ao ar livre, mas também no 
meio ambiente, uma questão vital em 
nosso dia a dia, o Tokyo Outdoor Show 
reúne coisas, pessoas e know-how para 
desfrutar o futuro. 
Data: 25 (sábado) de Setembro (das 9h 
às 19h) e 26 (domingo) de Setembro (das 9h às 17h) 
Local: Centro Internacional de Convenções e Exposições de Aichi 
(Aichi Sky Expo)- Aichi-ken Tokoname-shi Centrair 5-10-1 
Acesso: 5 minutos da estação [Chubu Kokusai Kuko] (Aeroporto 
Internacional Central do Japão) na linha Meitetsu Tokoname 
Ingresso: 1.500 ienes; alunos até o ensino fundamental gratuito. 
Consulte o site para obter detalhes sobre a compra. 
Site: http://tokyooutdoorshow.jp/ (em japonês) 
 

 Shibori / Kawara - Akari Street in Arimatsu (「絞」・「瓦」灯りストリー

ト in有松) 

A paisagem urbana da antiga rota Tokaido 
pelo bairro de Arimatsu, consiste em uma 
série de estruturas tradicionais com 
telhados e outros vestígios do período 
Edo. O bairro prosperou como um centro 
de produção de produtos de tingimento 
(shibori) quando as autoridades do 
domínio Owari salvaguardaram Arimatsu-
shibori como um produto especial do 
domínio. Os incêndios no período Edo 
destruíram grande parte da cidade, no 
entanto, muitos dos edifícios foram 
cobertos com telha "kawara" durante a 
reconstrução. Desde então, o "Shibori" e 
as telhas "Kawara", que protegem a 
cidade, se tornaram indispensáveis para 
Arimatsu. Durante este evento, desfrute de um relaxante passeio 
noturno por Arimatsu à luz suave de lanternas que combinam a arte da 
cerâmica na confecção de telhas com a arte shibori moderna. Não 
percam esta fusão incomum dessas indústrias tradicionais. 
Período: até 14 (domingo) de Novembro (durante o mês de setembro: 
das 17h às 21h; em outubro e novembro: das 16h às 20h) 
Local: nas ruas antigas de Arimatsu (ao longo da antiga Tokaido) (até 
10 de setembro: Nishi Machi; de 11 de setembro a 15 de outubro: Naka 
Machi; 16 de outubro a 14 de novembro: Higashi Machi) 
Acesso: As ruas antigas de Arimatsu ficam a 2 minutos a pé da estação 
[Arimatsu] da Linha Meitetsu Nagoya 

 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 
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 Museu da Cidade de Nagoya: Exposição de Tiras de Quadrinhos Moomin (名古屋市博物館「ムーミンコミックス展」)  

A tira de quadrinhos Moomin começou a ser serializada no jornal 
britânico The Evening News em 1954. A partir de 1960, Lars, o irmão 
mais novo da criadora de Moomin, Tove Jansson, produziu a tira 
sozinho. Em execução por mais de 20 anos, a tira foi traduzida e 
publicada em 20 países, contribuindo para o processo da popularidade 
de Moomin. Esta exposição apresenta histórias ainda não traduzidas 
para o japonês e os personagens únicos que só apareceram nas tiras.  
Aproveite o mundo divertido e profundo de Moomin por meio dos 280 
itens preciosos que serão apresentados pela primeira vez no Japão, 
como desenhos originais, esboços e desenhos de cenários de personagens. 
Data: de 11 (sábado) de Setembro a 14 (domingo) de Novembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento). Fechado 
às segundas-feiras (exceto 20 de setembro), 21 (terça) de setembro e na 4ª terça-feira do mês (28 de setembro e 26 de outubro). 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Mizuho-ku Mizuhodori 1-27-1 
Acesso: 150m ao sul da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakura-dori 
Ingresso: adulto 1.300 (1.100) ienes; estudantes universitários e do ensino médio 900 (700) ienes; estudantes do ensino fundamental 500 (300) 
ienes. Os preços entre parênteses são para os ingressos antecipados e grupos de 20 pessoas ou mais. Desconto de 50% para portadores da 
Caderneta de Deficiente ou Certificado de Beneficiário para Pacientes com Doenças Intratáveis e até 2 acompanhantes, mediante apresentação dos 
mesmos. 
Site da exposição: https://moomin-comics.jp/  (japonês) 
Site do museu: http://www.museum.city.nagoya.jp / 
 
 

 TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA: O mundo dos besouros-rinoceronte 2021 em Nagoya 

(TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA「カブトムシたちの世界展 2021 in 名古屋」) 
Esta exposição, com mais de 100 trabalhos de criadores que postam trabalhos com temas de insetos nas redes sociais, 
apresenta insetos como o besouro branco maia e o besouro do Cáucaso, raramente vistos, além do besouro Hércules 
do exterior. Uma variedade de itens com temas de insetos, incluindo acessórios e obras de arte e espécimes, também 
estarão à venda. 
Data: 28 (sábado) de Agosto a 12 (domingo) de setembro das 11h às 18h. Fechado às segundas e terças-feiras. 
Local: TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA - Nagoya-shi Naka-ku Shinsakae 1-17-12 
Acesso: 7 minutos da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô da linha Higashiyama 
Ingresso: 600 ienes; crianças até 3 anos gratuito. 
Site: https://tgs.jp.net/event/insect/  (japonês) 
 
 

 
 Teste de Proficiência da Língua Japonesa (日本語能力試験) 

O teste de proficiência da língua japonesa (JLPT) é o teste em japonês de maior escala para avaliar e certificar a proficiência japonesa de falantes 
não nativos do mundo. Se está apenas curioso sobre o seu nível de japonês ou gostaria de receber a certificação de suas habilidades japonesas 
para emprego futuro, o JLPT é o melhor caminho para medir o seu nível. O JLPT é realizado duas vezes ao ano, em julho e dezembro. A inscrição 
para o teste de dezembro se encerra no dia 16 de Setembro. O teste está dividido em 5 níveis, do N5 ao N1 (sendo o N1 o mais avançado). Para 
obter informações detalhadas, confirma o site abaixo. 
Data do exame: dia 5 (domingo) de Dezembro  
Período para inscrição: até16 (quinta) de Setembro às 17h 
Inscrição: confirme detalhes no site oficial do Teste de Proficiência da Língua Japonesa, abaixo. 
Website: https://info.jees-jlpt.jp/ 
 
 

 O que você faria?  Banheiro - mas sem água (こんなときどうする？「トイレ」) 
O acesso à água corrente é uma daquelas conveniências que se tem como certo. Quando o abastecimento de água é interrompido por causa de 
um terremoto ou outro desastre, ou interrompido devido a obras de construção, percebemos quantos aspectos de nossa vida cotidiana dependem 
da água, desde limpar, lavar roupas, lavar louças, tomar banho, até preparar comida e, claro, para beber. 
O banheiro é outro lugar onde ter água corrente é vital para manter a higiene. Mas o que você pode fazer quando precisa ir, mas não há água? 
Embora existam vários produtos no mercado que ajudam a lidar com esse problema, esta é uma solução barata que usa utensílios domésticos 
bastante comuns (caso não tenha esses itens, será uma boa oportunidade para preparar e tê-los à mão).  
 
O que você precisará 
Caixa de papelão 
Sacos plásticos grandes x 2 
Jornal 
Estilete 
 
Como montar 

1. Faça um furo na parte 
superior da caixa para 
fazer o assento do vaso 
sanitário. 
 

 

2. Forre a caixa com um 
saco plástico, empurrando-o 
do orifício para fazer o vaso 
sanitário. 
 

 

3. Coloque o outro saco sobre 
o primeiro e coloque o jornal 
dentro para absorver os 
fluidos. 

 

4. Após o uso, adicione removedor de odores e 
remova o saco superior. Remova o ar do saco, 
amarre-o firmemente e descarte o saco. 
Certifique-se de substituir o saco para o próximo 
usuário. 

 

 
Você também pode usar o banheiro de sua casa em vez de uma caixa, usando o primeiro saco plástico para forrar a privada e um segundo saco 
como recipiente descartável. 
* Certifique-se de que não há furos nos sacos. 
Referência: https://www3.nhk.or.jp/news/contents/bousai_tips/cont16.html  

Informações do cotidiano 

https://moomin-comics.jp/
http://www.museum.city.nagoya.jp/
https://tgs.jp.net/event/insect/
https://info.jees-jlpt.jp/
https://www3.nhk.or.jp/news/contents/bousai_tips/cont16.html


 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.  
12 de Setembro das 8h45 às 12h 
3 de Outubro 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/ 
 
 

 Dúvidas do cotidiano: Tenho que pagar uma recompensa a alguém que encontrou e entregou um item meu perdido? 

(外国人暮らしの Q&A「遺失物を拾って届けた人に、報労金を支払わなければならないのか」) 
Pergunta: alguém encontrou e entregou meu cartão do banco perdido para a polícia. Ouvi dizer que, no Japão, você 
precisa pagar à pessoa que localizou, uma recompensa entre 5 e 20% do valor do item recuperado. Terei de pagar 
uma recompensa se for à delegacia para reclamar o meu cartão bancário? E quanto é de 5 a 20% do valor de um 
cartão bancário? O que devo fazer? 
 
Resposta: primeiro, uma explicação sobre a recompensa para alguém que encontrar e entregar seu objeto perdido. 
 A Lei de Propriedade Perdida (ishitsubutsu-hō) estabelece como um direito e obrigação legal que, um indivíduo que 
perdeu dinheiro ou bens (propriedade) deve pagar à pessoa que entregar o item perdido, uma quantia equivalente 
entre 5 e 20% do valor do item como uma recompensa (hōrōkin). 
 
O indivíduo que encontrar o bem perdido deve devolver o item diretamente ao proprietário, ou entregá-lo à polícia 
ou ao gerente da instalação onde o item foi encontrado, o mais rápido possível. O valor se destina a recompensar o 
trabalho da pessoa que encontrou e a encorajar a pronta devolução ao proprietário.  
 
O valor de um cartão do banco não é claro. Normalmente, se alguém perder um cartão do banco, tomará medidas como cancelar o cartão e o saldo 
da conta não será afetado, portanto, o cartão em si pode não ser considerado como tendo valor significativo. Dadas as informações pessoais 
incluídas no cartão e assim por diante, podem haver diferentes pontos de vista sobre o valor que o cartão realmente tem. Embora dependa da 
intenção da pessoa que encontrou o cartão, em geral pode ser considerado suficiente para expressar gratidão pela boa vontade do mesmo, que se 
desdobrou para tentar devolver o cartão preocupado com o proprietário. 
 
Em sua situação, a polícia pode ter alguma idéia da intenção do descobridor que entregou seu cartão bancário perdido, portanto você pode entrar 
em contato com a polícia para confirmar. Embora em muitos casos o descobridor não venha solicitar uma recompensa, mas se a recompensa for 
solicitada, qualquer decisão será determinada em última instância por negociação entre o proprietário e o descobridor. 
Além disso, o proprietário do bem perdido também pode renunciar ao direito de propriedade. Ao renunciar à propriedade, o proprietário pode evitar 
a obrigação de pagar uma recompensa. Mas, no caso de um cartão de banco, a renúncia de propriedade significa que será necessária a reemissão 
do cartão, portanto aconselha-se consultar o seu banco. Para obter mais informações sobre a Lei de Propriedade Perdida e sua aplicação, consulte 
a delegacia de polícia. 
 
 

 Versão móvel do mapa de prevenção de desastres que pode ser visualizado a qualquer momento - Aplicativo de Prevenção de Desastres 

da Cidade de Nagoya (いつでも見られる携帯版防災マップ 名古屋市防災アプリ) 

O aplicativo de prevenção de desastres da cidade de Nagoya permite que os usuários verifiquem informações de prevenção 
para desastres relacionadas a terremotos e danos causados por enchentes na cidade de Nagoya e obtenham informações para 
ajudar os transeuntes a caminhar para casa se o transporte público parar devido a um desastre, usando seu smartphone ou 
tablet. Além do japonês, o aplicativo também oferece suporte para inglês e chinês simplificado (o idioma exibido depende das 
configurações de idioma do smartphone; parte do conteúdo é exibida apenas em japonês). 
 
Como o aplicativo exibe informações incluindo a extensão estimada dos danos e áreas de evacuação para sua localização 
atual, sobrepondo-a sobre a imagem da câmera do dispositivo, você pode confirmar visualmente a direção e distância da 
instalação que está procurando. 
Quando você abre o aplicativo, a metade superior da tela exibe a imagem da câmera, enquanto a metade inferior mostra um 
mapa e informações como intensidade sísmica e previsões de danos, incluindo tsunami e profundidade de inundação, 
juntamente com informações de evacuação, como áreas de evacuação e edifícios de evacuação de tsunami sobrepostas sobre 
a imagem. 
 
E ao baixar os dados do mapa de forma adequada, você ainda pode usar o mapa mesmo quando não há acesso à rede durante um desastre. 
 
Como o mapa usa GPS, você pode usar o mapa em movimento não apenas em uma emergência, mas também em 
treinamentos de emergência e para ajudar a se familiarizar com as instalações de emergência ao seu redor.  
Ninguém sabe quando ocorrerá um desastre. No seu dia-a-dia, familiarize-se com os riscos e as áreas de evacuação 
em sua vizinhança para que possa tomar medidas para se proteger e proteger as pessoas ao seu redor quando 
surgir uma emergência.   
 

Baixe o aplicativo gratuito na App Store ou Google Play.  
 

 

http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/


 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 instituição 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Obtendo informações em caso de desastre: Sistema de alerta prévio de terremoto (災害時の情報はどこから？「緊急地震速報」) 

Kinkyū jishin sokuhō (緊急地震速報), ou Alerta Prévio de Terremoto, é um serviço prestado pela Agência Meteorológica do Japão para fornecer um 

aviso prévio quando um terremoto for detectado. 
 
Como funciona o sistema de Alerta Prévio de Terremoto 
O sistema de Alerta Prévio de Terremoto fornece anúncio antecipado da intensidade sísmica estimada e tempo de chegada esperado do tremor 
principal de um terremoto, com base na análise imediata do foco e magnitude do terremoto usando dados em forma de onda observados por 
sismógrafos perto do epicentro. 

Um Alerta Prévio de Terremoto é emitido quando um terremoto de intensidade sísmica (shindo / 震度) 5 ou superior é esperado, para áreas onde a 

intensidade sísmica deve ser 4 ou superior. 
 
 

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://bit.ly/3cYYevJ
https://v-sys.mhlw.go.jp/
mailto:nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com


Como posso obter os primeiros avisos de terremoto? 
Quando emitido, os residentes em áreas que podem ser afetadas são notificados via TV e rádio, smartphones e telefones celulares e sistemas de 
alto-falantes de emergência municipais, com um som de alarme e uma advertência, por voz gravada, de um terremoto iminente. 

Observe que o som de alarme usado para o Alerta Prévio de Terremoto em notificações na TV, rádio e sistemas de alto-falantes de emergência (① 

um som de campainha perturbador) são diferentes das usadas para smartphones (② som de alarme do tipo "voop voop"). 

Você pode ouvir amostras dos sons online aqui: 
NHK: https://www.nhk.or.jp/sonae/bousai/  - Um exemplo de transmissão de TV de um Alerta Prévio de Terremoto 
docomo: https://bit.ly/3xn6ZXr  --O mesmo som também é usado por outras operadoras de telefonia móvel. 
 
O que devo fazer quando um alerta prévio de terremoto for emitido? 
Você pode ter apenas alguns segundos para agir, então tome medidas imediatas para se proteger onde quer que esteja antes que comece a tremer 
forte. 

• Em casa 
Proteja sua cabeça e coloque-se embaixo de uma escrivaninha ou mesa firme ou  para outro lugar seguro 

• Não saia correndo 
Não corra riscos correndo para desligar o gás e apagar chamas 

• Em um trem ou ônibus 
Segure firmemente nas alças e corrimãos  

• Em um elevador 
Pare o elevador no andar mais próximo e saia imediatamente 

• Ao ar livre (em áreas urbanas) 
Cuidado com a queda de paredes de blocos de concreto 
Cuidado com queda de sinaleiros e vidros quebrados 

• Dirigindo 
Reduza a velocidade, mas evite frear repentinamente 
Ligue as luzes do pisca alerta para alertar outros veículos 

• Em um shopping ou outra instalação 
Tome medidas para se proteger e siga as instruções da equipe 
 
 

 As regras para o uso de bicicletas na província de Aichi serão alteradas a partir de 1º de outubro 

(10月 1日から愛知県の自転車利用のルールが変わります 

A província de Aichi estabeleceu em março de 2021, a Lei Regional de Promoção do Uso Seguro e Adequado de Bicicletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como regra, os ciclistas devem 
circular nas vias. As bicicletas só 
devem ser conduzidas na 
calçada em circunstâncias 
excepcionais. 

 

Andar de bicicleta embriagado é 
proibido. 
 

 

Nas calçadas, os pedestres têm 
prioridade. Ao circular nas 
calçadas, os ciclistas devem 
circular no lado mais próximo da 
via. 
 

 

É proibido andar de bicicleta com duas 
pessoas. 

 

Ao circular nas vias, os ciclistas 
devem andar do lado esquerdo 
das mesmas. 
 

 

Andar lado a lado é proibido 
 

 

Os ciclistas devem parar 
completamente nos sinais de 
parada para confirmar a 
segurança e obedecer aos 
semáforos nos cruzamentos. 

 

Os ciclistas devem usar faróis de 
bicicleta à noite. 
 

 

 
Cerca de 70% das fatalidades em acidentes de trânsito envolvendo bicicletas são causadas por ferimentos 
fatais na cabeça. Ao andar de bicicleta, faça sempre um esforço para usar um capacete e certifique-se de 
usar o capacete corretamente para oferecer melhor proteção. 

 

Adultos e crianças devem usar capacetes 

 

 
Foi determinado que os ciclistas são a parte responsável em uma série de acidentes de trânsito e têm altas 
responsabilidades de indenização. Esteja preparado para essa eventualidade firmando um seguro de 
responsabilidade por bicicletas. É obrigatório que os ciclistas tenham um seguro de responsabilidade por bicicletas. 

★ Para mais informações sobre seguro de responsabilidade civil para bicicletas, consulte https://bit.ly/37eDixf. 

 

Faça um seguro de responsabilidade civil para bicicletas 
 

 

Outros pontos a serem lembrados ao conduzir bicicleta 

 

A partir do dia 1º de outubro, as seguintes regras serão aplicadas aos ciclistas na província de Aichi. 
Os ciclistas deverão se esforçar para usar capacetes durante a condução e serão obrigados a fazer um seguro de responsabilidade civil para 
bicicletas. 

 

https://www.nhk.or.jp/sonae/bousai/
https://bit.ly/3xn6ZXr

