
 
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações de eventos, exposições, informações do cotidiano e mais. 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. 

 

 Recrutamento de Instrutores Estrangeiros (NIC 地球市民教室 

外国人講師募集) 

Como parte do Projeto Educacional de Compreensão Internacional, 
estamos recrutando instrutores estrangeiros para visitar escolas do 
ensino fundamental e grupos de comunidades locais para 
apresentação de sua terra natal sobre variados temas. Estamos 
recrutando pessoas que tenham capacidade de se comunicar e 
apresentar a terra natal em japonês (seleção por documento) e que 
possa participar da entrevista, orientação e treinamento no dia 10 
(sexta) de Março (horário aproximado das 13h às 17h) 
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: a partir das 10h do dia 14 (terça) de 
Fevereiro até o dia 3 (sexta) de Março 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 
Word. 
Confira os detalhes para inscrição em japonês (PDF). 
Inscrições e informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação 
Seção de "Recrutamento de Instrutores Estrangeiros do NIC para o 
Chikyu Shimin Kyoshitsu" - Tel: 052-581-5691 E-mail: koryu@nic-
nagoya.or.jp Site: https://www.nic-nagoya.or.jp  
 
 

 Seminário de voluntários para apoio aos estrangeiros 

durante desastres (災害時外国人支援ボランティア研修) 
Um cenário de desastre simulado, mas realista, na subprefeitura de 
Minami. Os participantes deste seminário (conduzido inteiramente 
em japonês) irão analisar sobre pontos importantes a serem 
lembrados para auxiliar os residentes estrangeiros e japoneses a 
evitar problemas em abrigos, etc. quando da ocorrência de um 
desastre, e também aprender sobre o papel fundamental e o 
processo das atividades de apoio a estrangeiros. Aberto a qualquer 
pessoa envolvida na preparação para desastres e atividades de 
apoio a estrangeiros na cidade de Nagoya, voluntários de idioma 
em caso de desastres do NIC, funcionários da subprefeitura, etc. 
Data: 3 (sexta) de Março das 13h às 16h30 
Local: Subprefeitura de Minami Sala de Conferências do 3o andar 
Número de vagas: 50 pessoas por ordem de chegada. 
Gratuito 
Reservas: a partir das 10h do dia 11 de fevereiro, através do site, 
telefone ou e-mail para a Divisão de Intercâmbio e Cooperação do 
NIC até o preenchimento das vagas. 
Telefone: 052-581-5689, E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp;  
Site: www.nic-nagoya.or.jp  
 
 

 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 4 (sábado) de Março das 10h30 às 11h ② 26 (domingo) 

de Março das 14h às 14h30  

Local: ① Biblioteca de Nakamura – Nakamura-ku Nakamura-cho  

② Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar;  

Número de vagas: ① 10 pessoas, por ordem de chegada ② 15 

pessoas (cada grupo até 5 pessoas, não inclui crianças até 6 anos) 
por ordem de reserva 
Reservas: efetue a reserva por e-mail 
dentro do período de reserva de cada 
sessão:  
1 Não necessita reserva 
2 A partir das 10h do dia 12 (domingo) 

de Março até as 12h do dia 24 
(sexta) de Março 

Informações e reservas: E-mail: 
info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-
581-0100 
 
 

 Consulta do Departamento de Imigração de Nagoya (名古屋

出入国在留管理局による相談) 

Consulta gratuita com funcionário do 
Departamento Regional de Imigração de 
Nagoya sobre os trâmites de imigração, 
renovação ou mudança de status de 
residência, etc. 
Idiomas: inglês, português, espanhol, chinês, 
coreano, filipino e vietnamita 
Datas: todo 4º sábado do mês, das 13h às 17h (última consulta a 
partir das 16h) 
Próximas datas: 25/Março; 22/Abril 
Atendimento: 45 min por pessoa 
Despesa: gratuita 
Reserva: até 2 dias antes da data de consulta desejada, 
pessoalmente ou pelo telefone 052-581-0100, das 9h às 19h de 
terça a domingo (intérprete de português das 10h às 17h)(fechado 
às segundas-feiras). 
No momento da reserva, favor fornecer as seguintes informações: 
● Nome completo 
● Data de nascimento 
● Nacionalidade e idioma 
● Gênero 
● Número do Zairyu Card * A imigração verificará as informações 

necessárias até a data anterior da consulta, para preparar a 
resposta apropriada 

● Endereço e telefone 
● Conteúdo da consulta (resumidamente) 
Mais informações, consulte o site do NIC https://www.nic-
nagoya.or.jp 

 Comunicado sobre o término da publicação do Calendário de Nagoya (『CALENDÁRIO DE NAGOYA』発行終了のお知らせ) 

O Calendário de Nagoya estará encerrando a sua publicação, com a edição de abril de 2023. 
O Centro Internacional de Nagoya continuará fornecendo informações sobre eventos e cursos realizados pelo NIC, informações do cotidiano aos 
residentes da cidade de Nagoya, além de informações de eventos e exposições em Nagoya e arredores, através do site do NIC. 
Os leitores poderão se cadastrar para receber mensalmente a Newsletter do NIC com um resumo das atualizações recentes do site do NIC. 
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 Evento Multicultural de Midori (みどり多文化交流会) 

O Centro Internacional de Nagoya, em colaboração com o grupo 
Midori Tabunka-kyosei Boranetto, apresenta este evento de 
interação multicultural para residentes locais (japoneses e 
estrangeiros), apresentando a nova aula de língua japonesa 
MIDORI Kotoba no Eki e apresentações de convidados com raízes 
no distrito de Midori. Divirta-se conversando com outros 
participantes através de jogos. O evento será realizado em japonês. 
Vagas limitadas: 80 pessoas por ordem de chegada. 
Data: 5 (domingo) de Março das 13h30 às 16h 

Local: Okehazama-so Sala de Reunião 1, Nagoya-shi Midori-ku 
Nanryo 401 (prédio 8, térreo, em frente ao Hazama Hoikuen)/ 
Online (transmissão direta da sala de reunião) 
Reservas: entre em contato com a Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação do NIC pelo site, e-mail ou telefone a partir das 10h do 
dia 11 (sábado) de Fevereiro, até o preenchimento das vagas. 
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-581-5689 
Site: https://www.nic-nagoya.or.jp 

   
 

Pesquisa de aulas de japonês na cidade de Nagoya – NagoNiho 

(なごにほ - 名古屋市内の日本語教室サーチ「なごにほ」) 

Encontre aulas de japonês onde você pode estudar na comunidade local com o sistema do NagoNiho.  
Site: https://www.nic-nagoniho.jp/   

 

 
 Passeios de gôndola no rio Horikawa (ゴンドラ体験乗船会) 

A NPO [Gondora to Horikawa 
Mizube o Mamoru Kai] 
oferece uma maneira única 
de conhecer o rio Horikawa 
que atravessa o centro de 
Nagoya, em uma gôndola 
autêntica que já foi usada em 
Veneza. Apresentado à 
cidade de Nagoya em 1989, a 
gôndola de 11 metros para 4 
passageiros foi exibida na 
Exposição Mundial de Design 
de 1989 e, posteriormente, no 
Nagoya Port Building, antes 
de retornar para fornecer 
passeios de gôndola no rio 
Horikawa durante a Expo 
Aichi de 2005. 
Por que não olhar a cidade 
de uma nova perspectiva 
enquanto a gôndola leva você por baixo das pontes? Poderá até 
encontrar peixes, caranguejos e outros moradores do rio! 
Período: 4º sábados e domingos de março a Julho e Setembro a 
Novembro das 11h às 16h. *Pode estar sujeito a alterações durante 
o Horikawa Flower Festival em maio. Consulte o site para 
atualizações. 
Local: o barco sai da Ponte Nayabashi (Cais Nayabashi), Nagoya-
shi Naka-ku 

Rota: Ponte Nayabashi → Ponte Nishikibashi → Ponte Nayabashi 

Tarifa: adultos 500 ienes; crianças (estudantes do ensino 
fundamental) 300 ienes; crianças em idade pré-escolar gratuito. 
Site: http://horikawa-gondola.com/  (japonês)  Foto: cedida pela 
NPO Gondora to Horikawa Mizube wo Mamoru Kai 
 
 

 Nagoya Auto Festival 2023 (名古屋オートフェスティバル
2023) 

Um dos maiores eventos automobilísticos da região de Tokai. 
Data: 11 (sábado) das 10h 
às 18h e 12 (domingo) de 
Março das 10h às 17h 
Local: Portmesse Nagoya, 
Pavilhão de Exposição 1 
Acesso: 5 minutos a pé da 
estação [Kinjō-futō] da Linha Aonami 
Ingresso: ingresso do dia 2.500 ienes (ingresso antecipado 2.000 
ienes. Consulte o site para obter detalhes); crianças até o ensino 
fundamental (primário) gratuito; portadores da caderneta de 
deficiente 1.000 ienes (visitantes em cadeiras de rodas, gratuito). 
Site: http://n-autofestival.jp/ (japonês) 
 
 

 Um conto de primavera – O revezamento de 1.000 cerejeiras 

em flor (春の物語～約 1,000 本の桜のリレー) 

Uma variedade de 
flores de cerejeira 
podem ser apreciadas 
no Parque Todagawa 
por cerca de dois 
meses até o final de 
abril, começando com 
Kawazu-zakura 
(Cerasus lannesiana, 
que floresce do início 
ao final de março), 
seguida por Kanhi-
zakura (Cerasus 
campanulata), Somei- Yoshino e Sato-zakura, com cerca de 1.000 
árvores no total. 
Período: 18 (sábado) de Março a 16 (domingo) de Abril 

⚫ Serviços de consultas do NIC, disponíveis presencialmente ou online (via skype). Consulte o site do NIC para detalhes. 

 (NIC 各種無料相談（直接またはオンライン(Skype)） 

Balcão de Informações（情報カウンター） 

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（こころの相談） 

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（法律相談） 

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. 
As resservas das consultas a serem realizadas a partir de 1º de abril, deverão ser efetudas pelo site ou pessoalmente no balcão de 
informações. 

Consulta com Despachante Administrativo Licenciado (Gyoseishoshi)（行政書士による相談） 

Faça sua consulta com um despachante administrativo licenciado, 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（教育相談） 

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 （難民相談） 

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 
Site: https://www.rhq.gr.jp/en/  
 Informações de passeio, eventos e exposições 
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Local: Nagoya Nogyo Bunka-en Todagawa Ryokuchi (Parque 
Cultural Agrícola /Todagawa Ryokuchi) Nagoya-shi Minato-ku 
Acesso: da estação [Tokai-dori] do metrô da linha Meiko, pegar o 
ônibus municipal com destino a Kawaikobashi do terminal 3, descer 
no ponto [Nanyōshisho] e caminhe para o norte por cerca de 5 
minutos. Da estação [Takabata] do metrô da linha Higashiyama, 
pegar o ônibus municipal no terminal 5 com destino a Kawaikobashi, 
descer no ponto [Nanyōshisho] e caminhe para o norte por cerca de 
5 minutos. Da estação [Haruta] da linha JR Kansai, pegar o ônibus 
circular Nanyō Junkai Bus, no terminal 2, sentido horário, descendo 
no ponto [Todagawa-ryokuchi] 
Site: http://bunkaen-todagawa.jp/ (japonês) 
Foto: Kawazu-zakura -  cedida pelo Todagawa Ryokuchi Kanri 
Center 
 
 

 Tagata Jinja Hōnen Matsuri (田縣神社豊年祭) 

O festival é realizado no dia 15 de março de cada ano e é o maior 
festival no Santuário Tagata. Uma procissão de homens de certa 
idade crítica carregando um santuário portátil com uma escultura 
em forma de falo esculpida em cipreste japonês, medindo 2 metros 
de comprimento e 60 cm de diâmetro. Partindo de um ponto que se 
alterna a cada ano, o santuário portátil finalmente chega ao 
Santuário de Tagata, onde é apresentado como uma oferenda com 
orações por uma colheita abundante, crescimento e 
desenvolvimento saudáveis e a perpetuação de seus descendentes. 
Considerado Patrimônio Cultural Popular Intangível da Cidade de 
Komaki pelo Conselho de Educação da Cidade de Komaki, pode-se 
ver rostos sorridentes de todo o mundo enquanto se reúnem para 
ver este evento verdadeiramente único. 
Os Intérpretes Voluntários de Komaki, que orientam os visitantes 
estrangeiros em torno do Monte Komaki e dos famosos locais de 
Komaki em inglês, oferecerão um serviço de guia gratuito durante o 
evento (é necessário fazer reserva). 
Data: 15 (quarta) de Março das 10h às 16h; a procissão sai do 
Santuário de Kumano às 14h, chegando ao Santuário de Tagata às 
15h30 
Local: Tagata Jinja, cidade de Komaki 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Tagatajinja-mae], da Linha 
Meitetsu Komaki. Da estação [Heian-dori] do Metrô, pegar a linha 
Kami-iida do Metrô com destino a Inuyama. 
Reserva de guia: entre em contato com os intérpretes voluntários 
de Komaki - Telefone: 090-8072-2817; E-mail: 
noopy2476@yahoo.co.jp, até 14 de março. Recepção a partir das 
10h, do lado de fora do santuário principal do Tagata Jinja. 
Site do Santuário de Tagata: http://www.tagatajinja.com/ 
(japonês) 
Foto: cedida pelos Intérpretes Voluntários de Komaki 
 
 

 Festival de Pedras™ (第 7 回なごや 石フェス™) 

Se você ama pedras, não está sozinho! Este evento apresenta 
exposições e vendas de pedras de todo o mundo, incluindo pedras 
naturais, minerais, fósseis, pedras preciosas, meteoritos e muito 
mais. Há também uma pedra como brinde para 10.000 visitantes 
(com envio antecipado do formulário de inscrição). 
Datas: 10 (sexta) de Março das 11h às 18h; 11 (sábado) de Março 
das 10h às 18h e 12 (domingo) de Março das 10h às 16h 
Local: Fukiage Hall, Nagoya-shi Chikusa-ku 
Acesso: 5 minutos a pé da saída 5 da estação [Fukiage] do metrô 
da linha Sakura-dori 
Entrada: franca 
Site: https://mf-show.com/ (Inglês) 
 
 

 

 Festival de Primavera em Ōsu (大須春まつり) 

A galeria comercial de Ōsu fica lotada durante o Festival de 
Primavera em Ōsu. Com atrações como promoções especiais em 
algumas lojas, apresentações de Ōsu-daiko e bandas marciais 
excêntricas de "chindon'ya", poderão desfrutar a galeria de Osu 
ainda mais animada do que o normal. 
Datas: 1o (sábado)  e  2 (domingo) de Abril 
Local: Ōsu Shotengai (galeria comercial de Ōsu), Nagoya-shi Naka-
ku 
Acesso: 2 minutos a pé da estação [Osu Kannon] do metrô da linha 
Tsurumai, ou 2 minutos a pé da estação [Kamimaezu] do metrô das 
linhas Tsurumai e Meijo. 
 
 

 OFF LINE BUY and TRADE swap Meet 13th 
O Indoor Swap Meet, agora em seu 13º ano, é um dos maiores da 
categoria, com um enorme espaço repleto de mais de 250 estandes 
de diversos gêneros, incluindo peças de carros e motos, itens 
americanos, roupas usadas, móveis antigos, artigos de couro e 
muito mais. Estarão acontecendo vários eventos simultâneos e 
também vários estandes de alimentos e bebidas. 
Data: 19 (domingo) de Março das 10h às 16h 
Local: Portmesse Nagoya 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Kinjō-futō] da Linha Aonami 
Ingresso: 1.500 ienes 
Site: http://offlinebuyandtrade.com/ (Inglês) 
 
 

 Kame DE Show! em Nagoya (カメ DE Show! in 名古屋) 

Kame DE Show! é um evento exclusivo para os fãs de produtos 

relacionados ao kame (カメ/亀, tartaruga) . 

Como o nome indica, o evento apresenta itens que retratam 
tartarugas e cágados (é proibida a venda e até mesmo a exibição 
de itens que não sejam tartarugas). 
Este certamente será um evento empolgante para todos os 
interessados em itens de "kame", desde criadores, vendedores, 
compradores e até mesmo aqueles que estão apenas navegando. 
Data: 19 (domingo) de Março das 10h às 16h 
Local: Fukiage Hall, Nagoya-shi Chikusa-ku 
Acesso: 5 minutos a pé da saída 5 da estação [Fukiage] do metrô 
da linha Sakura-dori 
Entrada: franca 
Site: https://kamedeshow.wixsite.com/nagoya  (japonês) 
 
 

 Kinensai (祈年祭) 

Observado na 
primavera, quando 
os preparativos para 
o plantio começam, 
Kinensai é realizado 
no Santuário de 
Atsuta  para rezar 
por uma colheita 
abundante e 
prosperidade. Há 
muito tempo, 
acredita-se que os 
deuses descem à aldeia no início da primavera e cuidam das 
pessoas enquanto vivem suas vidas e retornam às montanhas 
assim que a colheita termina no outono. 
A partir das 10h, um culto de oração é realizado no santuário 
principal, a cerimônia Kinensai, e também realizada em todos os 
santuários dentro e fora do recinto.  
Às 14h, são feitas oferendas à divindade do Santuário Mita, e são 
realizadas a Cerimônia de Otogui e a dança Karakamai. 
Sobre a Cerimônia de Otogui 
Na Cerimônia de Otogui no Santuário Mita, as oferendas são 
primeiramente dadas aos corvos, enquanto jogam as oferendas no 
teto do Doyoden. 
Muitos agricultores Aichi afiliados a Atsuta Jingū, que fornecem os 
produtos agrícolas oferecidos nos rituais anuais dos santuários, 
comparecem durante o Kinensai a partir das 10h. 
Data: 17 (sexta) de Março (a partir das 10h) 
Local: Atsuta Jingu (Santuário de Atsuta), no distrito de Atsuta 
Acesso: 3 minutos a pé da estação [Jingū-mae]  da Linha Meitetsu 
Nagoya; 8 minutos a pé da estação [Atsuta] da Linha JR Tōkaidō; 7 
minutos a pé da estação [Atsuta Jingū Nishi] ou a 10 minutos a pé 
da estação [Atsuta Jingū Temma-cho] do metrô da Linha de Meijo. 
Site: https://www.atsutajingu.or.jp/ 
Foto: cedida pelo Atsuta Jingu 
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 Zen Nihon Gyoza Matsuri 2023 Haru in Moricoro Park (全日本

ぎょうざ祭り 2023 春 in モリコロパーク) 

O Zen Nihon Gyoza Matsuri é uma 
celebração do gyōza, os bolinhos 
recheados, amados por todos. 
Desfrute do gyōza de restaurantes 
populares em toda a região de 
Tōkai, bem como de áreas 
famosas por seu gyōza, como 
Utsunomiya e Hamamatsu, além 

de variedades originais com ingredientes locais de todo o país. 
Datas: 18 a 21 de Março (feriado nacional) das10h às 17h (entrada 
permitida até as 16h30) 
Local: Ai Chikyuhaku Kinen Koen (Moricoro Park) (Parque Memorial 
da Achi Expo [Moricoro Park]) na cidade de Nagakute 

Acesso: a uma curta caminhada da estação [Ai・Chikyūhaku Kinen 

Kōen] da Linha Linimo 
Ingresso: ingresso de 1 dia para adultos 600 ienes; crianças até o 
ensino fundamental, gratuito (reentrada permitida apenas no mesmo 
dia. Custos adicionais para alimentos e bebidas). 
Site: https://gyozamatsuri.jp/  (japonês) Foto: cedida pelo 
Secretariado do All-Japan Gyoza Fstival 

 

 Nagoya Reptiles World 2023 Especial de Primavera (ナゴヤレ

プタイルズワールド 2023 春 Special) 

Este evento de répteis e anfíbios tem algo para todos, desde os 
amantes de rétpeis até aqueles com um interesse apenas casual 
em animais. 
Você não só pode se divertir perto de cobras, camaleões, lagartixas, 
tartarugas, sapos e peixes, mas também descobrir como cuidar e se 
divertir mantendo essas criaturas como animais de estimação, com 
sessões de informações, sessão de interação e estandes de 
vendas. 
Data: 25 (sábado) das 11h às 17h e 26 (domingo) de Março das 
10h às 17h 
Local: Portmesse Nagoya, Hall de Exibições 2 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Kinjō-futō] da Linha Aonami 
Ingressos: adultos (a partir do ensino médio) 1.500 (1.300) ienes; 
alunos do ensino fundamental (Chugakko) 1.000 (800) ienes; alunos 
do ensino fundamental (Shogakko) 700 (600) ienes; crianças em 
idade pré-escolar gratuito. Consulte o site para obter detalhes sobre 
como comprar. 
Site: http://nagorep.com/  (japonês)

 

 
 EXPOSIÇÃO SUKE SUKE – O mecanismo visto através da transparência – (スケスケ展 ―スケると見える仕組みの世界―) 

A exposição SukeSuke (transparente) é uma exposição que responde à curiosidade de "ver as partes invisíveis" 
que temos desde criança. Ao combinar o exterior de várias máquinas, estruturas e animais com a mais recente 
tecnologia visual, serão apresentadas as funções internas e as estruturais. Com uma experiência interativa 
"transparente" usando a mais nova tecnologia digital, modelos de esqueletos de animais e espécimes de 
esqueletos transparentes, a exposição certamente atrairá a curiosidade de pessoas de todas as idades. 
Explore as 5 zonas, "humanos transparentes", "animais transparentes", "aquático transparente", "vida 
transparente" e, exclusivo para o evento de Nagoya, "Nagoya transparente". 
A Exposição SukeSuke foi uma Seleção do Júri na Divisão de Entretenimento no 22º Festival de Artes de Mídia do 
Japão e recebeu o Prêmio Especial do Júri no 6º Prêmio Digital Ehon. 
Período: 18 (sábado) de Março a 11 (domingo) de Junho das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30). 
Fechado: às segundas-feiras (aberto em 1º de maio), terceira sexta-feira do mês e 9 de maio (terça). Rikokan 
(Museu de Ciências da Cidade de Nagoya Divisão de Ciência e Tecnologia 2o subsolo Hall de Exposição 
Temporária - Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: 5 minutos a pé ao sul da saída 4 e 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama ou Tsurumai  
Ingressos: geral 1.500 (1.300) ienes; estudantes do ensino médio e universitários 800 (600) ienes (apresentar a 
carteira de estudante); estudantes do ensino fundamental 500 (300) ienes; crianças pré-escolares gratuito. 
Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e até 2 acompanhantes desconto de 50% no ingresso do dia. Os 
valores entre parênteses são para os ingressos antecipados, disponíveis até 17 de Março. 
Site da exposição: https://nagoya-sukesuke.com/  (japonês) 
Site do museu: http://www.ncsm.city.nagoya.jp/  
 
 

 Kimetsu no Yaiba - Exposição Gotoge Koyoharu (鬼滅の刃 吾峠呼世晴原画展) 

O mangá de Gotoge Koyoharu, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, começou a serialização na revista semanal 
Shonen Jump número 11 de 2016. Com foco no protagonista Kamado Tanjiro, este conto comovente de humanos 
e demônios, com batalhas de espadas sangrentas e, às vezes, representações cômicas de seus personagens, 
encontrou muitos seguidores e os 23 volumes de mangá venderam um total combinado de mais de 150 milhões de 
cópias (incluindo edições digitais). A amada série de sucesso foi concluída em maio de 2020. 
Esta exposição apresenta muitas páginas memoráveis da arte original do criador Gotoge Koyoharu e compartilha o 
mundo da série e o apelo que continua a atrair a atenção mesmo após sua conclusão. Não perca esta exposição 
de arte de página original do novo símbolo da mangá dos meninos, "Kimetsu no Yaiba". 
Período: 25 (sábado) de Março a 28 (domingo) de Maio das10h às 19h (entrada permitida até as 18h). Fechado às 
segundas-feiras 
Local: Kanayama Minami Bldg Bijutsukan-to (antigo Nagoya / Boston Bijutsukan), Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: ao lado da saída sul da estação [Kanayama] (Estação Geral de Kanayama) das linhas de trem Meitetsu 
Nagoya, JR Tōkaidō Honsen / Chuo; metrô das linhas Meijo e Meioko 
Ingresso: ingresso com brinde especial 3.600 ienes; ingresso geral 2.000 ienes; estudantes do ensino 
fundamental (chugakko) e do ensino médio 1.500 ienes; estudantes do ensino fundamental (shogakko)1.000 ienes 
(todos os valores incluem imposto); crianças em idade pré-escolar gratuito. 
Site: https://www.kimetsuten-nagoya.com/  (japonês) Imagem: ©Gotoge Koyoharu/Shueisha 

 
 

 Exposição de Primavera da Coleção do Museu (春の所蔵品展) 

Esta exposição apresentará obras de mestres franceses do rococó, como Watteau, Boucher, Fragonard e 
Chardin, juntamente com obras de Ingres, Delacroix, Modigliani, Bonnard, Picasso e outros artistas 
representativos de cada período. 
Essas pinturas são apresentadas em ordem cronológica, permitindo que os visitantes tenham uma visão geral 
de 300 anos de arte francesa enquanto percorrem a sala de exposições, podendo ainda apreciar as obras de 
vidro de Émile Gallé e dos irmãos Daum. 
Além disso, os visitantes podem experimentar a atmosfera de uma residência da época em uma sala de jantar 
com decoração de interiores projetada por Paul-Alexandre Dumas e desfrutar do mundo da Art Nouveau que 
floresceu no final do século XIX e início do século XX. 
Período:  2 (quinta) de Março a 16 (domingo) de Abril (dias úteis das 10h às 17h30; sábados, domingos e 
feriados nacionais das 10h às 17h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento). Fechado: às 
segundas-feiras (exceto feriado nacional, fechando no dia útil seguinte). 
Local: Sala de Exposições do Museu de Arte Yamazaki Mazak 4o e 5o andares - Nagoya-shi Higashi-ku 

Informações de exposições 
 

https://gyozamatsuri.jp/
http://nagorep.com/
https://nagoya-sukesuke.com/
http://www.ncsm.city.nagoya.jp/
https://www.kimetsuten-nagoya.com/


Acesso: conectado à saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô da linha Higashiyama. 
Ingressos: ingresso geral 1.000 (800) ienes; estudantes do ensino fundamental e médio  500 ienes; portadores da caderneta de deficiente e 1 
acompanhante 800 ienes; crianças em idade pré-escolar gratuito. Os valores entre parênteses são para grupos de 10 ou mais pessoas. 
Site: www.mazak-art.com  Foto: Émile Gallé, Vaso com padrão de goivo-amarelo, 1900 Imagem cedida pelo Museu de Arte Yamazaki Mazak 
 

 
 

 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/para a cidade de Nagoya.  
Datas: 12 de Fevereiro de 2023 das 8h45 às 12h  5 de Março de 2023 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: https://bit.ly/3GSEeZy (japonês) 
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/  
 
 

 Vacina COVID-19 para a Variante Omicron (vacina de reforço para Idades a partir de 12 anos)  

(オミクロン株対応ワクチンの接種（12 歳以上の追加接種）について) 

Os residentes da cidade de Nagoya com 12 anos ou mais que receberam duas doses de vacina da COVID-19 
são elegíveis para receber a vacina de reforço da variante Omicron. A vacina de reforço pode ser administrada 
depois de três meses desde sua última vacinação da COVID-19.  
Para receber a vacina gratuita, é necessário um comprovante de vacinação emitido pela cidade de Nagoya.  
Se você não tiver recebido sua terceira ou quarta dose da vacina da COVID-19, mas ainda tiver um comprovante 
não utilizado, você pode usar este comprovante para receber a vacina de reforço da variante Omicron.  
Se seu comprovante de vacinação não utilizado for perdido ou danificado, você pode solicitar a emissão de um 
novo comprovante.  
Se você já recebeu sua segunda, terceira ou quarta dose e ainda não recebeu seu próximo comprovante de 
vacinação, favor observar que você receberá um comprovante cinco meses após sua mais recente vacinação. 
Para mais informações, consulte o site do NIC em https://bit.ly/3twgvbn 
 
 

 Dúvidas do cotidiano: É possível entrar novamente no Japão se perder seu Cartão de Residência enquanto estiver no exterior? 

(外国人暮らしの Q＆A「海外で在留カードを失くしたら、再入国はできるか」) 

Pergunta: 
Meu amigo saiu do Japão com uma permissão de reentrada e agora precisa voltar para o Japão. Ele tem os 
documentos (autorização de reentrada, cartão de embarque/desembarque para reentrada anexado ao 
passaporte) para reentrada, mas perdeu Cartão de Residência (zairyū kādo / cartão de residência). 
Ele pode voltar ao Japão sem o Cartão de Residência? 
 
Resposta: 
Em primeiro lugar, se não tiver o seu Cartão de Residência por perda, roubo, etc., deverá fazer uma 
ocorrência de extravio (ishitsu-todoke) ou furto (tōnan-todoke) na delegacia mais próxima o mais rápido 
possível após tomar conhecimento da perda ou furto. Depois de fazer a ocorrência, receberá um documento 
atestando a ocorrência do extravio ou furto do cartão. 
 
Para requerer a reemissão do Cartão de Residência por extravio, etc., deverá apresentar o pedido de 
reemissão do Cartão de Residência por extravio junto da Direcção dos Serviços Regionais de Migração com 
jurisdição sobre a área onde reside no prazo de 14 dias da data em que você percebeu que o cartão estava 
faltando (ou dentro de 14 dias após sua primeira entrada no Japão depois de perceber que o cartão estava faltando fora do Japão). 
recomendamos que você solicite a reemissão o mais rápido possível. 
 
Para solicitar a reemissão, será necessário (1) o formulário de solicitação para a reemissão do cartão de residência, (2) fotografia da pessoa em 
questão (que atenda às normas especificadas; não exigida para menores de 16 anos de idade);  (3) documentos que comprovem que o requerente 
perdeu o cartão (por exemplo, um certificado de notificação de perda ou roubo); (4) passaporte válido (ou certificado de elegibilidade para status 
de residência); (5) caso tenha permissão para exercer atividade diferente daquela permitida sob o status de residência, deverá apresentar essa 
permissão. Para detalhes específicos, favor consultar a "imigração" onde a solicitação deve ser feita. 
 
Da mesma forma, se perder seu cartão de residência no seu destino ao sair do Japão,  pode comunicar a perda à delegacia de polícia local e obter 
prova a ocorrência. 
Se tiver a permissão de reentrada ou um registro de reentrada/saída (cartão ED de reentrada) anexado ao seu passaporte, você pode entrar no 
Japão sem seu cartão de residência. Solicite a reemissão de seu cartão de residência o mais rápido possível após sua entrada no país. 
Por outro lado, é possível que algumas companhias aéreas se recusem a permitir que você embarque em um vôo com base em seu próprio 
julgamento de que não pode entrar no Japão sem o cartão de residência, por isso é aconselhável verificar previamente com a companhia aérea se 
é possível embarcar. 
 

Informações do cotidiano 
 

http://www.mazak-art.com/
https://bit.ly/3GSEeZy
http://www.qq.pref.aichi.jp/
https://bit.ly/3twgvbn


Além disso, aqueles que receberam a permissão de reentrada (incluindo uma permissão considerada de reentrada) Se você perdeu seu 
passaporte ou cartão de residência ao sair do Japão com uma permissão de reentrada (incluindo uma permissão considerada de reentrada), ou se 
seu antigo passaporte foi recuperado quando um novo passaporte foi emitido, e você não tem nenhum documento que prove que pode reentrar no 
Japão, você pode pedir a uma pessoa residente no Japão para agir como seu representante e obter a certificação da data de expiração da 
permissão de reentrada por escrito ("Pedido de certificação da data de expiração da permissão de reentrada") no "Departamento de Imigração" 
com jurisdição sobre seu local de residência. O procurador é a pessoa em questão e o representante da pessoa em questão. Uma pessoa agindo 
como representante é definida como um parente que vive com o requerente ou uma pessoa em posse de um documento que prove que ele foi 
autorizado a fazê-lo (procuração). 
 
Se você recebeu uma permissão de reentrada antes de sair do Japão e perdeu seu passaporte ou Cartão de Residência, ou teve que apresentar 
seu passaporte antigo ao receber um novo, etc., e não possui nenhum documento que indique que possa reentrar no Japão, você pode ter uma 
pessoa que vive no Japão atuando como seu representante e apresentar uma certificação de solicitação de prazo de permissão de reentrada (sai-
nyūkoku kyoka kigen shōmei negai) e receber prova por escrito da data de expiração da permissão de reentrada. Seu representante deve ser um 
parente que more no mesmo endereço ou uma pessoa que possua uma procuração certificando que está autorizado a agir em seu nome. 
 
Para mais informações sobre o procedimento de reemissão do Cartão de Residência por perda, etc. por favor contacte o escritório dos Serviços de 
Imigração mais próximo, ou o Centro de Informação de Imigração (telefone: 0570-013904). 
 
 

 Esforços para utilização de capacetes de bicicleta se tornam obrigatórios a partir de 1º de abril 

(自転車の乗車用ヘルメット着用は 4 月 1 日より努力義務化) 

A emenda parcial ao artigo 63-11 da Lei de Trânsito Rodoviário (promulgada em 27 de abril de 2022, para entrar 
em vigor em 1º de abril de 2023) impõe a todos os usuários de bicicletas a obrigação de fazer um esforço para 
usar um capacete para andar de bicicleta (doravante denominado "capacete de ciclista") 
Quando se anda de bicicleta, é importante usar um "capacete que proteja a vida". 
 
Artigo 63-11 antes da emenda: 
[Normas a serem observadas pelos responsáveis pela proteção dos alunos do ensino fundamental e crianças 
em idade pré-escolar] 
Os responsáveis pela proteção dos alunos do ensino fundamental e crianças em idade pré-escolar, devem se 
empenhar para que usem capacete ao andar de bicicleta. 
 
Artigo 63-11 após a emenda: 
[Regras a serem observadas por ciclistas, etc.] 
Os usuários de bicicletas devem se esforçar para utilizar capacete de ciclista. 
Ao permitir que outras pessoas utilizem a sua bicicleta, deve se esforçar para garantir que a outra pessoa use 
um capacete de ciclismo. 
 
 

 Sistema Familiar da Cidade de Nagoya (名古屋市ファミリーシップ制度) 

A fim de aliviar as dificuldades e contratempos das minorias sexuais e outros que são incapazes de usar o 
sistema de casamento ou sistema de adoção devido a várias circunstâncias, e para a realização de uma 
sociedade onde os direitos humanos são respeitados e a individualidade e os diversos valores e estilos de vida 
de cada pessoa são aceitos, foi introduzido o Sistema Familiar da Cidade de Nagoya. 
 
Visão geral do sistema 
Duas pessoas que se vêem mutuamente como parceiros de vida e vivem, ou prometem viver, continuamente 
juntas em pé de igualdade em suas vidas diárias podem fazer o juramento para a Cidade, e a Cidade emitirá o 
Recibo de Juramento. Se o casal tiver um filho que compartilhe seu sustento, o nome do filho poderá ser 
incluído no Recibo de Juramento, etc., se assim o desejar. 
 
Requisitos para o juramento 
Para fazer uma Declaração de Família, um casal deve preencher os seguintes requisitos: 
1. Ambas as partes devem ser adultas (18 anos de idade ou mais). 
2. Pelo menos uma das partes deve ter um endereço na Cidade de Nagoya, ou está planejando mudar-se para a Cidade de Nagoya. 
3. Os declarantes não devem ser casados um com o outro. 
4. Nenhuma das partes é casada (incluindo o casamento de fato) com uma pessoa que não seja o outro declarante, nem faz parte de outra família. 
5. Ambas as partes não devem ser parentes próximas (relacionados a um grau em que o casamento não seja permitido, conforme estipulado no 
Código Civil) (exclui os casos em que a criança seja adotada ou tenha sido adotada). 
 
Considerações 
O Sistema Familiar da Cidade de Nagoya não tem efeitos legais (por exemplo, não é legalmente 
equivalente ao casamento, não tem efeito legal sobre a herança de bens, não habilita um cônjuge para 
dedução de impostos, etc.). 
Não é exigida nenhuma taxa para fazer o juramento ou emissão do recibo, etc. 
*Os declarantes deverão arcar com as despesas de taxas para a emissão dos documentos exigidos para 
o Juramento. 
 
Serviços administrativos da cidade de Nagoya que podem ser utilizados com o Recibo de 
Declaração, etc. 
Ao apresentar o Recibo de Declaração de Família ou Cartão de Recibo, etc., os declarantes podem 
utilizar uma série de serviços da Cidade de Nagoya. 

Por exemplo, ter seu parceiro, etc. registrado como 'parente' (縁故者) em seu registro de residente. Se 

atende aos critérios de elegibilidade para moradia municipal, poderá se mudar juntamente com seu 
parceiro, etc. 
Para obter detalhes sobre os serviços disponíveis, consulte o site da Prefeitura de Nagoya. 
 
Informações relevantes no site da Prefeitura de Nagoya:  
https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000157975.html  
 

https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000157975.html

