
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações sobre eventos e exposições, informações sobre vacinação contra influenza e 
mais. Lembrando que a situação do novo coronavírus continua, portanto o uso de máscara, lavagem e desinfecção das mãos, evitar 
aglomerações e locais fechados ainda é imprescindível.  

 
 

 Leitura de Livros Infantis em Língua Estrangeira (外国語で

楽しむ絵本の会) 
Venha participar da leitura de livros infantis por voluntários estrangeiros 
na Biblioteca do NIC e não percam a oportunidade de aprender novas 
línguas de forma divertida. Os livros fazem parte da vasta coleção de 
livros infantis internacionais da biblioteca. A participação é gratuita e 
não é necessária reserva. Participe! 
Data: 17 (domingo) de Janeiro 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 
bebê até 1 ano) 
Reserva: efetue a reserva por e-mail, das 10h de 5/Janeiro às 12h de 
15/janeiro 
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-
581-0100 

 
 

 Treinamento de voluntários para atuarem em apoio aos 

estrangeiros em momentos de catástrofes (災害時外国人支援ボ

ランティア研修) 

O Centro Internacional de Nagoya estará organizando treinamento 
através de workshops e simulações, visando ajudar os participantes a 
adquirir conhecimentos de como prestar assistência aos estrangeiros 
quando da ocorrência de uma catástrofe. Este treinamento está aberto 
aos voluntários de idiomas em casos de catástrofes, registrados no 
NIC e pessoas interessadas no suporte aos estrangeiros O 
treinamento será realizado em japonês. Necessário efetuar reserva.  
Data: 16 (sábado) de Janeiro das 13h às 16h 
Local: Online (espaço para visualização disponível no salão do 
Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo)  
Taxa de participação: gratuita 
Inscrições: pelo site, por telefone ou pessoalmente (por ordem de 
reserva) 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 

 
 

 Curso de Japonês do NIC para Estudantes do Ensino Médio 

(NIC高校生日本語教室) 

O NIC estará ministrando curso de japonês aos jovens estrangeiros, 
estudantes do ensino médio e aqueles que pretendem ingressar no 
ensino médio (nascidas até 1º/Abr/2005), para construir a base do 
idioma japonês necessário para o aprendizado de disciplinas e construir 
suas carreiras. Os estudantes que atualmente estão cursando o 
Chugakko (exceto que estão cursando o Chugaku Yakan Gakkyu) 
devem cursar o Curso de Japonês do NIC para Crianças.  
Período: 17 (domingo) de Janeiro a 28 (domingo) de Março, no total de 
10 aulas, todos os domingos das 14h às 16h. Não haverá aula no dia 
14 (domingo) de Fevereiro 
Local: Centro Internacional de Nagoya 3º andar Sala de Reuniões 2 
Taxa: 2.000 ienes para as 10 aulas 
Número de vagas: 15 vagas, definidos com base nas necessidades do 
aluno 
Inscrição: das 10h de 5/Janeiro até 17h de 9/Janeiro, pelo site. 
Entrevista no dia 10 (domingo) de Janeiro das 14h às 15h, na Sala de 
Treinamento 3 do 4º andar.  
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689. E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Curso de Japonês do NIC para Crianças (NIC 子ども日本語教室)  

O Centro Internacional de Nagoya ministrará cursos de japonês voltado 
às crianças estrangeiras em idade escolar. Serão ministradas aulas de 
japonês necessárias à vida escolar e ao cotidiano. As pessoas que 
estejam estudando no curso noturno do ensino fundamental (Chugaku 
Yakan Gakkyu) deverão participar do Curso para Estudantes do Ensino 
Médio do NIC. Será dada preferência para as crianças residentes em 
Nagoya.  
Período: 17 (domingo) de Janeiro a 28 (domingo) de Março, no total de 
10 aulas, todos os domingos das 10h às 11h30 (não haverá aula no dia 
14/Fevereiro). 
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/2005 a 
1/Abr/2014). Crianças nascidas antes de 2/Abr/2005 e que atualmente 
estão cursando o Chugakko. 
Número de vagas: 40 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse o 
número de vagas, será definido através de seleção.  
Taxa do curso: 1.000 ienes para as 10 aulas.  
Inscrição: pelo site. As crianças que irão participar do curso deverão 
comparecer acompanhados de seus responsáveis no dia 10 (domingo) 
de Janeiro das 10h às 11h30 na sala de treinamento 3 do 4º andar, para 
realizar a entrevista e o pagamento da taxa.   
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 
Datas da reunião explicativa: 7 (domingo) de Fevereiro das 13h30 às 
14h30.  
Local: Online (via ZOOM) ou no Centro Internacional de Nagoya Sala 
de Treinamento 3 no 4º andar.  
Inscrições: por telefone, até as 17h do dia anterior à data da reunião. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 O NIC no World Collaboration Festival 2020 (「ワールド・コラボ・

フェスタ 2020〜発見！体験！世界大交流祭」にステージ出演・ブー

ス出展してます！) 

O World Collaboration Festival é um evento anual com tema sobre 
intercâmbio, cooperação internacional e coexistência multicultural, 
onde diversas organizações, incluindo NGOs, NPOs, empresas e 
organizações públicas compartilham suas atividades por meio de 
apresentações e estandes, e neste ano está sendo realizado por meio 
de uma plataforma virtual. O NIC está participando do [World Stage] 
(apresentação no palco) e do [Collabo Hiroba]. 
Período: até 11 (segunda) de Janeiro de 2021 
Local: Online 
Website: https://www.world-collabo.jp/ 
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 Seminário e Consulta sobre Declaração de Imposto de Renda 

(税務セミナー＆相談会)  

Não sabe como declarar o imposto de renda? Participe deste 
seminário prático para ajudar os residentes estrangeiros a aprender 
como preencher os formulários da declaração de imposto de renda, 
seguido de uma sessão individual de perguntas e respostas com 
consultor fiscal. (Atenção: os formulários não poderão ser 
preenchidos nem enviados durante este evento). Vagas limitadas. 

Intérprete de inglês, português, espanhol e chinês. 
Data: 27 (sábado) de Fevereiro das 13h30 às 16h30 
Local:  Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Número de vagas: 50 (somente com reserva) 
Reserva: a partir do dia 2 (sábado) de fevereiro às 10h a 26 (sexta) 
de fevereiro às 17h, por telefone ou pessoalmente no Balcão de 
Informações no 3o andar, por ordem de reserva. Completando o 
número de vagas, as reservas serão encerradas. 
Telefone: 052-581-010 

 
 

 

 

 Toyoda Gosei Rink (豊田合成リンク) 

Está de volta no Oasis 21, a 
pista de patinação que não 
é de gelo. Utilizando painéis 
de resina com 
processamento especial, 
pode cair, rolar e deitar sem 
o risco de se molhar! No 
intervalo das compras ou 
após o serviço, que tal se 
divertir bem no centro da 
cidade? Fazendo grande 
sucesso entre crianças até pessoas da terceira idade, recebe os 
visitantes à noite com show de iluminação colorida, eventos e 
apresentações ao vivo. Venha se divertir com amigos e familiares!  
Período: todos os dias até 28 (domingo) de Fevereiro (dias úteis: 13h 
às 20h; sábados, domingos, feriados nacionais e durante as férias de 
inverno (26/Dezembro a 4/Janeiro): 10h às 20h) 
Local: Oasis 21 Ginga no Hiroba – Nagoya-shi Higashi-ku 
Acesso: saída 4 da estação [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama 
ou Meijo 
Ingresso: pessoas a partir do ginásio (Chugakko) nos dias úteis 900 
ienes, sábados domingos, feriados e férias de inverno 1.300 ienes; 
crianças até o primário (Shogakko) 500 ienes (os valores incluem o 
aluguel dos patins) 
Atenção: não é permitido o uso de patins próprios, somente de locação. 
É obrigatório o uso de luvas dentro da pista. 
Website: https://www.nagoyatv.com/toyodagoseirink 
 
 

 Eventos de Janeiro no Santuário de Atsuta  

(神田神宮 1 月の行事) 

Tōkashinji (踏歌神事) 

É dito que a partir de 
rituais da corte do 
período Heian, os 
dançarinos dos rituais 
decoram suas coroas 
com flores de cerejeira e 
dançam ao som de 
músicas orando por 

bênção e para espantar os males, sobre a terra que mostra os sinais 
da próxima primavera. 
Data: 11 (sábado) de Janeiro às 10h e às 13h 
 

Hoshashinji (歩射神事) 

Um ritual tradicional 
xintoísta realizado 
anualmente no santuário 
de Atsuta. Três 
sacerdotes xintoístas se 
revezam, atirando 36 
flechas em um alvo. 

Embora suas origens não sejam claras, este é um tipo de ritual 
realizado para orar às divindades por uma colheita abundante e 
proteção contra calamidades, que vem da antiga tradição da corte 
imperial de arco e flecha no início da primavera. 
Data: 15 (quarta) de Janeiro a partir das 13h 
Local: Atsuta Jingu (Santuário de Atsuta), no distrito de Atsuta 
Acesso: a 3 minutos a pé da estação [Jingū-mae] da linha de trem 
Meitetsu Nagoya; ou a 8 minutos a pé da estação [Atsuta] da linha de 
trem JR Tokaido; ou a 7 minutos a pé da estação [Jingu Nishi] do metrô 
da linha Meijo 
 
 

 Exposição de garrafas de uísque visualmente extasiantes 

(「目でも陶酔できるウイスキーボトル展」) 

Na era do ouro dos anos 1950, havia 
mais de 50 destilarias de uísque na 
América, localizadas principalmente 
em Kentucky. Os bares caseiros 
eram populares, assim como encher 
uma garrafa com a bebida favorita de 
alguém para levar para as festas e 
muitos também gostavam de exibir e 
ver sua coleção de garrafas como 
decoração de interiores. 
A maioria dos decantadores de 
porcelana para garrafas de uísque 
planejados e encomendados por 
produtores da bebida foram 
fabricados em Seto, com a aplicação 
das técnicas desenvolvidas na 
produção de enfeites de porcelana de 
Seto para exportação. O detalhe 
realista garantiu o status desses itens decorativos e são muito 
procurados pelos colecionadores até hoje. A diversidade de temas 
inclui caubói, a Guerra da Independência, animais selvagens, figuras 
eminentes, estrelas do cinema, automóveis e muito mais, executados 
com tal habilidade que pode ser difícil encontrar a rolha de cortiça. 
Data: até 28 (domingo) de Fevereiro das 10h às 17h (entrada permitida 
até as 16h30). Fechado às segundas-feiras (exceto feriado, fechando 
no dia útil seguinte), de 28 de Dezembro a 4 de Janeiro. 
Local: Yokoyama Bijutsukan (Museu de Arte Yokoyama) – Nagoya-shi 
Higashi-ku 
Acesso: 4 minutos da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô 
da linha Higashiyama ou da saída 3 da estação [Takaoka] do metrô da 
linha Sakuradori 
Ingresso: adultos 1.000 ienes (800 ienes), estudantes universitários e 
do ensino médio, pessoas acima de 65 anos 800 ienes (600 ienes), 
estudantes do “Chugakko” (ginásio) 600 ienes (400 ienes), portadores 
da caderneta de deficiente 700 ienes (500 ienes), crianças até o 
“Shogakko” (primário) gratuito. Os valores entre parênteses são para 
grupos acima de 20 pessoas. 
Website: https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/ (japonês) 
 
 

Consulta com “Gyoseishoshi” (despachante administrativo)(行政書士による相談) 

 
Um “Gyoseishoshi” é um especialista legal em procedimentos administrativos certificados e credenciados. Como profissão, o 
“gyoseishoshi” fornece suporte a diversos procedimentos relacionados ao governo. As consultas com um “gyoseishoshi” estão 
disponíveis duas vezes por semana, no balcão de informações do Centro Internacional de Nagoya. As consultas são gratuitas, mas 
será dada preferência àqueles com reservas antecipadas. Se você tem dúvidas sobre procedimentos relacionados à imigração ou 
procedimentos envolvidos na abertura de um negócio, entre em contato com o balcão de informações do NIC para marcar uma 
consulta. 
Datas: quartas e domingos das 13h às 17h. Duração máxima de cada consulta: 50 minutos. Última consulta a partir das 16h 
Local: Balcão de Informações do Centro Internacional de Nagoya 3º andar 
Reserva: por telefone ou pessoalmente no balcão de informações – Tel: 052-581-0100 
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 Natsumi Tomita, o Mundo da Sucata  

(富田菜摘 スクラップ・ワールド) 

A escultora Natsumi 
Tomita (nascida em 
1986, graduada em 
pintura pela 
Universidade de Arte 
de Tama), ativa tanto 
no Japão quanto no 
exterior, cria 
esculturas de animais 
cheias de humor, 
reunindo suas obras 
a partir de uma 
variedade de itens 
em desuso, como latas de lanche e bebidas, instrumentos musicais 
quebrados e hardware de videogame, utensílios de cozinha, 
sinalização e canteiros de obras e muito mais. De Tyra, o tiranossauro, 
Hajime o vivaz chimpanzé, a Dodo e Mido, os dodós, todas as criações 
com nomes únicos.  
Ela também cria figuras humanas de papel usado, caricaturas 
afetuosas de habitantes do mundo moderno, incluindo um “assalariado”, 
uma dona de casa, um estudante do ensino médio, idosos e muito mais. 
Anexado a cada figura está um jornal ou artigo de revista característico 
da pessoa retratada e as observações calorosas, porém agudas, de 
Tomita sobre as pessoas e a sociedade são encantadoras.  
Esta exposição também marca a primeira exibição de Martha, o 
guindaste de coroa preta, o mais recente trabalho de Tomita montado 
a partir de sucata fornecida pelas fábricas da Yamazaki Mazak 
Corporation, o órgão principal do Museu de Arte Yamazaki Mazak. 
Conheça o mundo das criações de Tomita que tem fascinado pessoas 
de todas as idades através desta exposição de figuras de animais e 
humanos, no total de 70 obras. 
Data: até 14 (domingo) de Março 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 fechando no dia útil seguinte) e de 28 de Dezembro a 4 de 
janeiro 
Local: Yamazaki mazak Bijutsukan (Museu de Arte Yamazaki Mazak) 
sala de exposições do 4º andar – Nagoya-shi Higashi-ku  
Acesso: acesso direto da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do 
metrô da linha Higashiyama 
Ingresso: adultos 1.200 ienes, estudantes do ensino fundamental e 
médio 500 ienes, crianças pré-escolares gratuito 
Website: www.mazak-art.com 
 

 GENKYO YOKOO TADANORI (「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻

境へ、そして現況は？」) 

Tadanori Yokoo (nascido em 
1936) iniciou sua carreira no 
início dos anos 1960 como 
designer gráfico e ilustrador, 
chamando atenção por seu 
estilo único, uma fusão de 
motivos folclóricos japonesese 
uma sensibilidade semelhante 
à pop art. Na década de 1980, 
ele fez uma transição de 
designer para pintor e artista, 
produzindo trabalho após 
trabalho como temas e 
expressão inovadores, ganhando aclamação como um artista moderno. 

A expressão de si mesmo e da própria arte é um elemento importante 
da arte de Yokoo, e o conceito de genkyo, a pátria original, que aparece 
em seu trabalho recente, é especialmente significativo. Genkyo é o lar 
da alma de todos os seres humanos e o vasto recurso de imagens que 
existe por trás da arte de Yokoo. O artista retorna a ela constantemente, 
criando conexões entre várias imagens e memórias, uma região como 
uma floresta luxuriante. Este genkyo em si é a fonte do mundo 
fantasmagórico e único de imagens que Yokoo cria.  
A primeira grande exposição individual do trabalho de Yokoo na região 
de Tokai, esta exposição explora a vida do artista e uma visão geral de 
sua arte por meio de uma única variedade de exposições, com foco em 
pinturas com trabalhos gráficos também apresentados.  
Data: de 15 (sexta) de Janeiro a 11 (domingo) de Abril das 10h às 18h 
(sextas até as 20h) (entrada permitida até 30 minutos antes do 
fechamento). Fechado às segundas-feiras 
Local: Aichi-ken Bijutsukan Geijutsu Bunka Center 10F (Museu de Arte 
Provincial de Aichi Centro de Arte e Cultura) 
Acesso: 3 minutos da estação [Sakae] do metrô das linhas 
Higashiyama ou Meijo, pela passagem do Oasis 21, ou da estação 
[Sakaemachi] da linha Meitetsu Seto 
Ingresso: adultos 1.500 ienes, estudantes universitários e do ensino 
médio 1.200 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito.Dsconto 
disponível para portadores de caderneta de deficiente. O ingresso 
permite acesso à exposição permanente do museu. 
Website: https://www-art.aac.pref.aichi.jp/ 
 
 

 A história de Nagoya (企画展「なごやのうつりかわり－うみ・や

ま・まちのくらし－」) 

Alunos da 3a série em escolas de 
ensino fundamental na cidade de 
Nagoya, aprendem como 
Nagoya mudou e a maneira 
como seus residentes vivem. 
Esta exposição está ligada a este 
currículo, apresentando a 
transformação da cidade e o 
estilo de vida de seus residentes 
desde o período Meiji até o 
presente. Explore a paisagem e o 
estilo de vida em constante 
mudança de Nagoya por meio de 
temas como a Estação de 
Nagoya, a construção da Torre 
de TV, bondes e metrô, o surgimento de eletrodomésticos e muito mais.  
Data: de 9 (sábado) de Janeiro a 7 (domingo) de Março 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 feriado) 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) – 
Nagoya-shi Mizuho-ku 
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da 
linha Sakuradori 
Ingresso: adultos 300 ienes (400 ienes), estudantes universitários e do 
ensino médio 200 ienes (300 ienes), residentes da cidade de Nagoya 
com 65 anos ou mais 100 ienes (200 ienes), crianças até o ensino 
fundamental gratuito. Portadores da caderneta de deficiente, 
Certificado de Subsídio Médico de Doença Intratável e até 2 
acompanhantes gratuito. Os valores entre parênteses incluem a 
entrada à exposição permanente. 
Website: http://www.museum.city.nagoya.jp/  
 

 
 

 
 

 Serviço de atendimento aos domingos nas subprefeituras e sucursais da Cidade de Nagoya (区役所・支所の日曜窓口) 

Para proporcionar aos estrangeiros maior acessibilidade aos serviços da prefeitura, as subprefeituras e 
sucursais estão abertas nos domingos predeterminados. Em princípio, o balcão de atendimento aos 
domingos, está aberto uma vez por mês, no primeiro domingo do mês (segundo domingo nos meses de 
abril, maio, setembro, novembro e janeiro); também no penúltimo e último domingo de março e quarto 
domingo de abril, para procedimentos relacionados a mudanças de endereços de e para a cidade de 
Nagoya.  
10 de Janeiro das 8h45 às 12h 
7 de Fevereiro 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. 
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 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/ 
 

 Declaração final do imposto de renda (Kakutei Shinkoku) (確定申告) 

Kakutei Shinkoku é a declaração de toda a sua renda para o período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro no ano anterior, junto com o valor do imposto a pagar sobre essa renda calculado pelo 
contribuinte que é entregue ao escritório regional de impostos. 
As pessoas que precisam apresentar a declaração final de imposto incluem aqueles que são 
autônomos, que trabalham no Japão, mas não realizaram o ajuste de final de ano (Nenmatsu 
Chosei), aqueles que obtiveram renda de dois ou mais empregadores (por exemplo, um professores 
de línguas que lecionou em duas ou mais escolas) e assim por diante. Pessoas que deixaram o 
emprego anterior e não voltaram a trabalhar depois disso também devem apresentar a declaração 
final e imposto. 
 
A maioria dos assalariados não são obrigados a apresentar a declaração final porque o cálculo e o 
pagamento do imposto de renda são concuídos por meio do ajuste de final de ano pelo empregador. 
Para obter informações sobre os assalariados que devem apresentar a declaração final de imposto, consulte o site da Agência Nacional de Impostos 
(http://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12018.htm ). 
 
Se for preciso apresentar a declaração final de imposto de renda e recebeu o comprovante de imposto de renda retido na fonte (Gensen Choshuhyo) 
do seu empregador, tome o cuidado para não perder, pois será necessário para o reembolso final do imposto. 
Além disso, se teve despesa médica superior a 100.000 ienes no ano passado, ao entregar a declaração final de imposto, poderá receber o reembolso 
do imposto pago em excesso.
A sua declaração final de imposto apresentada este ano, será sobre os rendimentos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, ou ano Reiwa 2. O 
período para a apresentação da sua declaração final de imposto de renda é de 16 (terça) de fevereiro a 15 (segunda) de março. 
 
Documentos necessários: 
Se precisar apresentar a declaração final de imposto, certifique-se de ter: 

1. Comprovante de imposto de renda retido na fonte (Gensen Choshuhyo) e todos os outros documentos que mostram qualquer imposto retido 
na fonte; 
2. Cartão de Residente (Zairyu Card) / Passaporte; 
3. Caderneta da conta bancária (Tsucho); 
4. Carimbo (Inkan); 
5. Aqueles que desejam solicitar a dedução de dependentes residentes fora do Japão (consulte a isenção para dependentes, etc., para parentes 
que vivem fora do Japão em https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12016.htm. 

. Documento que comprove o parentesco com o dependente (certidão de nascimento / casamento, etc.) 

. Comprovante de remessa (comprovantes de transferência, etc.) 
6. Aqueles que pretendem requerer o abatimento de despesas médicas, devem apresentar os recibos emitidos pela(s) respectiva(s) instituição 
(ões) médica(s); 
7. Os inscritos no Seguro Nacional de Saúde ou Seguro Social devem apresentar o comprovante de pagamento dos mesmos; 
8. Aqueles que compraram casa no Japão utilizando empréstimo, devem solicitar à instituição financeira um certificado de saldo residual de fim 
de ano do financiamento habitacional (jutaku ron nenmatsu zandaka shomeisho); 

As informações sobre como preencher a declaração de imposto de renda estão disponíveis em inglês no site da Agência Nacional de Impostos no 
site https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/index.htm  
 

 Caso tenha suspeita de ter contraído COVID-19 - Como marcar uma consulta médica e um exame se tiver sintomas como febre 

感染の心配があるとき 発熱等の症状がある場合の相談・受診方法 

Se você tiver sintomas como febre e estiver preocupado, primeiro consulte o seu médico regular ou a clínica 
local por telefone. Por favor, não vá diretamente para a clínica sem consultar a equipe com antecedência. Se for 
possível ser examinado e realizar o teste na clínica, siga as instruções da equipe médica sobre como fazê-lo. 
Se não for possível realizar o exame ou o teste na clínica médica regular ou local, você será encaminhado à uma 
instalação onde pacientes com sintomas como febre podem ser examinados e realizar o teste. 
Se você não tem um médico regular ou não tem certeza sobre qual clínica consultar, entre em contato com o 
Centro de Consulta e Exame. 
A equipe do Centro de Exame e Consulta irá encaminhá-lo para um centro médico onde pacientes com sintomas 
como febre podem ser examinados e testados. 
 

■ Centro de Exame e Consulta (Call Center) (Jushin / Sōdan Sentā /受診・相談センター) 

Contate o Centro de Exame e Consulta para o seguinte: 
 Consultas sobre exames para pessoas com sintomas como febre 

  Se você não tiver certeza se deve fazer um exame, em qual unidade médica receber o exame, etc. 
 Consultas gerais 

  Sintomas do COVID-19, testes, formas de prevenir infecções, formas de desinfectar, etc. 
 Consultas sobre o aplicativo de confirmação de contato COVID-19 (COCOA) 

  Se você receber a confirmação de que entrou em contato com alguém cujo teste deu positivo para infecção por COVID-19 
Horário de atendimento: 24 horas 
Telefone: 052-249-3703 (japonês) 
E-mail: nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com (em japonês) 
Fax: 052-265-2349 (japonês) 
 

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

Informações gratuitas, a partir de 29 (terça) de Dezembro de 2020. 
Atendimentos nos Idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Chinês, Coreano, Tagalo, Vietnamita, Nepalês, Tailandês, Indonésia, Malásia, Francês, 
Russo, Alemão, Italiano, Birmanês, Quemer, Mongol e Cingalesa. 

http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/
http://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12018.htm
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12016.htm
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/index.htm
mailto:nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com


 

■ 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ Para obter assistência em outros idiomas, utilize o serviço de Triofone do NIC: 052-581-6112 

 
 

 O que acontece quando um paciente é diagnosticado com COVID-19 (新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の対応) 

Quando um paciente é diagnosticado como infectado com COVID-19 (kansensha), a equipe do centro de saúde (Hoken Center) em cada distrito 
investiga os movimentos do paciente durante os 14 dias anteriores ao início da infecção em um esforço para determinar a fonte de infecção. Além 
disso, a fim de prevenir a propagação da infecção, os movimentos do paciente durante os dois dias anteriores ao início da infecção são confirmados 
e, uma vez que os contatos/indivíduos para monitoramento de saúde (kenko kansatsu-sha) foram identificados (pessoas que estiveram cara a cara 
ao alcance do braço [cerca de 2 metros] do indivíduo infectado por vários minutos ou mais, etc.) os contatos são solicitados a se abster de sair para 
qualquer local não essencial ou urgente durante o período de monitoramento de saúde por 14 dias (kenko Kansatsu kikan), e a equipe do centro de 
saúde telefonar regularmente para os contatos para confirmar sua condição. 
 
Pontos a serem observados durante o monitoramento de saúde em casa: 

• Use salas separadas 

• Limite a responsabilidade de cuidados a uma única pessoa 

• Areje o quarto do paciente e outros cômodos regularmente 
Se um contato relatar qualquer sintoma indicando possível infecção, um teste de PCR é imediatamente realizado e, se o resultado for positivo (yosei), 

o paciente é internado no hospital. Se um contato monitorado não desenvolver sintomas em 14 dias, o monitoramento será encerrado. 
 
 

 Aplicativo de Confirmação de Contato do COVID-19 (COCOA) (新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）) 

Solicitação para instalação do aplicativo de confirmação de contato do COVID-19.  
Instale o aplicativo de confirmação de contato para proteger a si, seus entes queridos, sua comunidade e a sociedade como um todo. 
Aplicativo de confirmação de contato do COVID-19 do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (abreviatura COCOA – do inglês Contact 
Confirming Application)  
 
O aplicativo de confirmação de contato é um aplicativo para 
smartphone que permite receber notificações sobre a 
possibilidade de contato com alguém infectado com o novo 
coronavírus. 
 
Este aplicativo utiliza a função de comunicação de curto 
alcance (bluetooth) em smartphones mediante 
consentimento do usuário para receber notificações sobre 
a possibilidade de contato com uma pessoa com teste 
positivo para o novo coronavírus, garantindo o anonimato 
para sua privacidade. Ao ter conhecimento de contato com 
uma pessoa positiva, o usuário poderá receber 
rapidamente apoio do posto de saúde público como a 
realização do exame. Espera-se que o aumento de usuários ajude a prevenir a propagação da infecção. 
 
 

 Dúvidas do cotidiano: O prazo de validade do meu visto vai até 2023, mas perdi meu emprego. O que acontece com meu visto de residência? 

(外国人暮らしの Q&A「現在留資格で 2023 年まで在留できるが解雇された。在留資格はどうなるか?」) 

 
Pergunta: Atualmente tenho o visto de residência de Engenheiro / Especialista em Humanidades / Serviços 
Internacionais, com prazo de validade até 2023. Perdi o meu emprego no final de junho. Pretendo encontrar outro 
emprego, mas ouvi dizer que se não trabalhar por três meses, o visto será revogado. O que acontece com o visto 
de residência de uma pessoa ao ficar desempregado? Minha esposa também está no Japão com um visto de 
trabalho, eu posso mudar para visto de dependente? 
 
Resposta: dado que atualmente recebeu o visto de residência (zairyu Shikaku)de Engenheiro / Especialista em 
Humanidades / Serviços Internacionais e seu período de permanência (zairyu kikan) é até 2023, seu visto de 
residência deve permanece válido até a data de expiração, desde que não atenda a motivos para deportação ou 
revogação de visto pela Agência de Serviços de Imigração (Shutsunyukyoku Zairyu Kanri Kyoku, doravante 
denominado Imigração). 
 
O artigo 22-4 da Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados estipula os fatos pelos quais o 
Ministro da Justiça pode revogar o visto de residência de um estrangeiro. Um dos motivos especificados é quando 
qualquer pessoa que resida com um status de residência, que tenha residido há três meses ou mais sem exercer 
continuamente as atividades correspondentes ao visto, embora sejam feitas exceções onde houver razão justificável para o não exercício das 
respectivas atividades. 
 
Um exemplo de razão justificável pode ser não estar atualmente envolvido nas atividades relevantes devido à perda de emprego e estar empenhado 
em procurar um novo trabalho com a expectativa de que será capaz de retornar essas atividades em um futuro próximo. 

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 

Possibilidade de contato a uma distância de menos de 1 metro por 15 
minutos ou mais 
 
O registro de contato é gerenciado apenas dentro do dispositivo e não há 
vazamento de informações, como onde, quando e com quem. Estas informações 
não serão do conhecimento de nenhum dos lados  

* As informações sobre o contato (códigos aleatórios) são registrados apenas no 
dispositivo  

* Os registros são desativados após 14 dias 
* Não são registradas informações de identificação pessoal como contato, 

localização, etc. 
* Caso o Bluetooth estiver desativado, não haverá registro de informações de 

contato. 
 



 
Além disso, caso a Imigração busque revogar o visto de residência de um estrangeiro, a lei estipula que a opinião do estrangeiro em questão deve 
ser ouvida a princípio, e que o estrangeiro deve ser notificado por escrito antes da audiência, indicando a data e local da mesma e os fatos que 
fundamentaram a revogação. 
 
Quanto a continuar com a busca de emprego ou mudar seu visto para dependente (kazoku taizai) se a obtenção de um novo emprego se revelar 
ilusória, certifique-se de considerar cuidadosamente todas as suas opções possíveis. 
Consulte um especialista jurídico ou em procedimentos administrativos familiarizado com os procedimentos de imigração em relação aos detalhes 
legais da sua situação. 
 
 

 Vacinação contra influenza para as pessoas acima de 65 anos, residentes na cidade de Nagoya (65歳以上の方へ：無料でインフルエンザ

予防接種が受けられます。) 

A vacinação contra a influenza é eficaz quando aplicada antes do seu surto. A vacinação tem o efeito de 
prevenir a infecção pela influenza e minimizar os sintomas. 
Período da vacinação: A partir do dia 15 de outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 
Público alvo: pessoas residentes na cidade de Nagoya e que se enquadram nas seguintes condições: 

. Pessoas com 65 anos ou mais de idade 

. Pessoas com 60 anos ou mais, até 64 anos, com disfunção cardíaca, renal, respiratória ou disfunção 
imunológica devido ao vírus da imunodeficiência humana (deficiência equivalente ao Nível 1 do 

Certificado de Incapacidade Física / 身体障害者手帳１級). 

 
Aplicação da vacina: 1 vez 
Relação das clínicas e hospitais disponíveis: 
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000088/88975/202008itiran.pdf 
A lista está disponível somente em japonês. Entre em contato com a clínica ou o hospital para efetuar a 
reserva antecipada. Para as pessoas que tenham dificuldades na leitura, entre em contato com o Centro 
Internacional de Nagoya: tel: 052-581-0100.  
 
Documentos a apresentar na data da vacinação: 

1. Pessoas com 65 anos ou mais de idade: documento de identificação para confirmar a idade (Carteira de Motorista, Seguro de Saúde, 
Zairyu Card, etc) 

2. Pessoas com 60 anos ou mais até 64 anos de idade: documento de identificação para confirmar a idade (Carteira de Motorista, Seguro de 
Saúde, Zairyu Card, etc) e a cópia da Caderneta de Deficiente ou Atestado Médico 

 
Informações: Centros de Saúde das 
Subprefeituras. * Caso necessite de intérprete, utilize o Triofone do Centro Internacional de Nagoya: 052-581-6112 
 
 
 

 Desconto para a vacinação contra influenza para crianças e gestantes (子ども・妊婦の方：インフルエンザ予防接種の割引があります。) 

A vacinação contra a influenza é eficaz quando aplicada antes do seu surto. A vacinação tem o efeito de 
prevenir a infecção pela influenza e minimizar os sintomas. 
Período da vacinação: A partir do dia 15 outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 
Público alvo e aplicação da vacina: pessoas residentes na cidade de Nagoya 

1. Crianças nascidas após 2/Abril/2012 (entre 6 meses até 7 anos e 8 meses (2º ano do Shogakko)) 
até 2 vezes 

2. Gestantes: 1 vez 
 
Valor do subsídio: desconto de 1.000 ienes do valor pago, para cada vez. 
Relação das clínicas e hospitais disponíveis: 
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000132/132801/iryoukikann.pdf 
A lista está disponível somente em japonês. Entre em contato com a clínica ou o hospital para efetuar a 
reserva antecipada. Para as pessoas que tenham dificuldades na leitura, entre em contato com o Centro 
Internacional de Nagoya: tel: 052-581-0100.  
Documentos a apresentar na data da vacinação: 

1. Documentos de identificação para confirmar endereço, nome e idade (Carteira de Motorista, Zairyu Card, Seguro de Saúde, Caderneta 

Médica Infantil / 子ども医療証, etc.) 

2. Cupom de desconto preenchido 

3. Caderneta Materno-Infantil (Boshi Kenko Techo / 母子健康手帳) 

＊As gestantes que ainda não receberam a Caderneta Materno-Infantil, deverá apresentar o atestado médico ou o atestado de gravidez. 

＊As crianças enquadradas na idade acima que não possuam a Caderneta Materno-Infantil, não há necessidade da apresentação da mesma. 

 
Como adquirir o cupom 
Efetue o download do site: http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000132/132801/ryoumen.pdf 

• Nos Centros de Saúde das subprefeituras (incluso sucursais) 

• Na Divisão de Bem-Estar da Criança das subprefeituras (Minsei Kodomo-ka / 民生子ども課) ou Divisão do Bem-estar Social da sucursal 

(Shisho Kumin Fukushi-ka)  
 
Informações: Nagoya Kodomo / Ninpu Influenza Yobo Sesshu Hiyo Josei Jimushori Center (Centro de Processamento Administrativo do Subsídio 
de Custo de Vacinação de Crianças/Gestantes de Nagoya) – Tel: 052-972-4381 das 9h às 17h (fechado aos domingos, feriados e de 29/Dezembro 
a 3/Janeiro) 
*Caso necessite de intérprete, utilize os serviços do Triofone do Centro Internacional de Nagoya – Tel:052-581-6112 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000088/88975/202008itiran.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000132/132801/iryoukikann.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000132/132801/ryoumen.pdf


 Benefício Extraordinário Específico às Famílias Monoparentais (ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内) 

Será pago um benefício para apoio às famílias monoparentais. 
1. Benefício básico: Benefício às famílias monoparentais que estejam recebendo o subsídio para criação de filhos *1 
 

● Pessoas elegíveis ao benefício: 

As pessoas que correspondem aos itens de 1 a 3, abaixo. 
1. As pessoas que receberam a parcela de junho de 2020 do subsídio para criação de filhos. 
2. As pessoas que recebem pensão pública e afins *2, e que terão suspenso o valor total da parcela de junho de 2020 do subsídio para criação 

de filhos *3 
3. Aqueles que tiveram uma queda significativa na renda devido efeito da infecção do novo coronavírus e cuja renda tenha caido ao mesmo nível 

dos que recebem o subsídio para criação de filhos. 
*1. São elegíveis também os “Responsáveis” estabelecidos na Lei do Subsídio para Cuidado de Crianças. 
*2. Pensão hereditária, Pensão por invalidez, Pensão ao idoso, Pensão por acidente no trabalho, Compensação aos familiares do trabalhador 
falecido, etc. 
*3. São elegíveis não apenas os já habilitados a receberem o subsídio para criação de filhos, mas também os que supostamente, terão suspenso 
o valor total ou parcial da parcela de junho de 2020 do subsídio, tendo efetuado a solicitação do subsídio para criação de filhos. 
 

● Valor do benefício: 50 mil ienes por família, 30 mil ienes por pessoa a partir do segundo filho 

 
 

2.  Benefício adicional: benefício aos que, pelo efeito do novo coronavírus, tiveram a renda familiar reduzida repentinamente. 

● Os elegíveis ao benefício: dentre aqueles que corresponderem aos ítens 1 ou 2 acima, e/ou que, pelo efeito do novo coronavírus, tiveram a 

renda familiar reduzida repentinamente. 

● Valor do benefício: 50 mil ienes por família 

 
 
Trâmites de pagamento do benefício:  
Aos que receberam a parcela de junho de 2020 do subsídio para criação de filhos (aqueles que correspondem ao ítem 1 acima) 
⚫ O benefício básico não requer solicitação 
⚫ Em agosto, será depositado na conta pelo qual recebe o subsídio para criação de filho 

 
 
 
 
 
 

O benefício adicional requer solicitação 
Será necessário que efetue a solicitação de forma simples por razão da redução da renda, de acordo com a verificação da situação atual (agosto). 
Será feito depósito o mais rápido possível, após verificar o teor da solicitação. 
 
 
Aos demais (aos que correspondem aos itens 2 ou 3 acima) 
 

⚫ Benefício básico / Benefício adicional (apenas ao item 2), ambos requerem solicitação. 
⚫ Será necessário preencher o formulário de solicitação com a conta a depositar, etc., entregando juntamente com os documentos 

necessários, diretamente no balcão de atendimento ou enviando pelo correio à administração pública onde reside. 
⚫ Aos que corresponderem aos requisitos para o pagamento do benefício, será verificado o teor da solicitação e depositado o mais rápido 

possível na conta indicada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações e consulta: 
Central de atendimento do Benefício Extraordinário Específico para Famílias Monoparentais: 0120-400-903 (atendimento das 9h às 18h) 
*Para detalhes sobre os trâmites de solicitação, consulte o responsável do balcão de atendimento do Benefício Extraordinário Específico para 
Famílias Monoparentais da municipalidade onde reside. 
 
 
 
Cuidado com “Golpe do depósito” ou “Estelionato de informações pessoais” do Benefício Extraordinário Específico para Famílias 
Monoparentais. 
Caso receba em sua residência, ligação ou correspondência dizendo ser “funcionário” do governo da província, da municipalidade ou do Ministério 
da Saúde, trabalho e Bem-Estar, entre em contato com a municipalidade ou o posto policial mais próximo (ou ligue para #9110, número específico 
para consultas da polícia). 
 
 
 
 

Administração 
pública onde 

reside 

(1) Trâmite de solicitação do benefício 

(2) Depósito na conta indicada 

Família 
monoparental 

(1) Entregue diretamente no balcão de atendimento ou envie pelo correio à 
administração pública onde reside 

(2) Após verificação do teor da solicitação entregue, será efetuado o 
depósito caso se enquadre aos requisitos do pagamento do benefício 

Atenção:  
*Caso não deseje receber o benefício, envie de volta o formulário de solicitação enviado em anexo. 
*Caso tenha fechado a conta indicada para o recebimento do subsídio para criação de fihos, ou haja receio de barreiras para o pagamento do 
benefício, solicita-se efetuar o trâmite de alteração da conta indicada para o depósito. 

 

 


