
 
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 do COVID-19, o conteúdo das informações estão sujeitos a alterações ou cancelamentos. Consulte o site para 
obter informações atualizadas. 
 
 

 
 

 Leitura de Livros Infantis em Língua Estrangeira  

(外国語で楽しむ絵本の会) 

Venha participar da leitura de 
livros infantis por voluntários 
estrangeiros na Biblioteca do NIC 
e não percam a oportunidade de 
aprender novas línguas de forma 
divertida. Os livros fazem parte da 
vasta coleção de livros infantis 
internacionais da biblioteca. A 
participação é gratuita. Participe! 

• Data: 11 (domingo) de Julho 
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) 
Reservas: de 27/Jun (domingo) (10h) a 9/Jul (sexta) (12h) 
Informações e reservas: E-mail: info@nic-nagoya.or.jp; Telefone: 052-
581-0100 
 
 
 

 Férias de Verão - Curso de Japonês do NIC para Estudantes do 

Ensino Médio (NIC夏休み高校生日本語教室) 

O NIC estará ministrando 
curso de japonês aos jovens 
estrangeiros, estudantes do 
ensino médio e aqueles que 
pretendem ingressar no 
ensino médio (nascidas até 
1º/Abr/2006), para construir a 
base do idioma japonês 
necessário para o 
aprendizado de disciplinas e construir suas carreiras. Os estudantes 
que atualmente estão cursando o Chugakko (exceto que estão 
cursando o Chugaku Yakan Gakkyu) devem cursar o Curso de Japonês 
do NIC para Crianças.  
Período de inscrição: 13 (terça) de Julho a partir das 10h ao dia 17 
(sábado) de Julho às 17h pelo site. Os participantes deverão participar 
da entrevista e realizar o pagamento da taxa no dia 18 (domingo) de 
Julho das 13h às 14h, na sala de treinamento 2 no 3º andar. 
Período do curso: todos os domingos de 25 de Julho a 29 de Agosto 
e 7 (sábado) de Agosto, no total de 5 aulas das 14h às 16h. Não haverá 
aulas nos dias 8 e 15 de agosto. 
Local: Centro Internacional de Nagoya sala de treinamento 2 no 3º 
andar. 
Taxa: 1.000 ienes para as 5 aulas 
Número de vagas: 15 vagas, definidos por seleção. Preferência para 
os estudantes residentes ou que estudam na cidade de Nagoya. 
Informações e inscrição: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 
052-581-5689. E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 

 
 
 
 
 
 

 
 Férias de Verão – Curso de Língua Japonesa do NIC para 

Crianças (NIC夏休み子ども日本語教室) 

Com o objetivo de fornecer 
conhecimentos em japonês necessários 
à vida escolar, os voluntários do NIC 
estarão oferecendo aulas especiais de 
japonês para as crianças, durante as 
férias de verão. As aulas serão 
oferecidas para crianças em idade 
escolar entre 6 e 15 anos (nascidas 
entre 2 de abril de 2006 e 1º de abril de 
2015) cuja língua materna não seja o 
japonês. Será dada preferência a 
crianças que residam na cidade de 
Nagoya ou que frequentem uma escola pública de ensino fundamental 
na cidade de Nagoya. Pessoas que frequentam o curso noturno do 
ensino fundamental devem participar do curso de japonês do NIC para 
estudantes do ensino médio. 
Aulas: todas as quartas e domingos entre 21/Julho a 29/Agosto 
(exceto 8 (domingo), 11 (quarta) e 15 (domingo) de agosto ) e 7 
(sábado) de agosto das 10h às 11h30 
Número de vagas: 40 vagas (por ordem de reserva)  
Taxa: 1.000 ienes (10 aulas) 
Inscrições: a partir das 10h de 27 (domingo) de junho às 17h de 14 
(quarta) de julho, preenchendo o formulário de inscrição no site do 
NIC. Preferência para as crianças residentes na cidade de Nagoya ou 
que estudam em escola pública do ensino fundamental.,. Dia 18 
(domingo) de Julho, das 12h30 às 15h, seá realizado entrevista e 
pagamento da taxa de partcipação na Sala de Treinamento 3 do 4º 
andar do NIC (cerca de 30min a 60 min) 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 052-581-
5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
 

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

(語学・災害語学ボランティア登録説明会) 

Se você está interessado em se tornar um voluntário registrado no 
Centro Internacional de Nagoya, participe da reunião explicativa e de 
registro. Confira no site do NIC os detalhes sobre as atividades de 
voluntariado, frequência e requisitos para registro. Às pessoas que se 
registrarem como voluntários de idioma em casos de catástrofes, 
solicitamos participarem do treinamento que será realizado após a 
reunião explicativa, das 15h às 16h30 (exceto 4/Setembro (sábado) 
Datas da reunião explicativa: 2 (sexta) de Julho; 4 (sábado) de 
Setembro; 5 (sexta) de Novembro; 6 (domingo) de Fevereiro das 13h30 
às 14h30.  
Local: via online ou no Centro Internacional de Nagoya Sala de 
Treinamento 3 no 4º andar (somente 4 (sábado) de Setembro, Sala de 
Treinamento 2 no 3º andar) 
Inscrições: via website, 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 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO NIC 

mailto:info@nic-nagoya.or.jp
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp


 Consulta Geral de Suporte para Estrangeiros Relacionada à 

COVID-19 (新型コロナウイルス関連 外国人支援総合相談会) 

Será realizada consulta gratuita de aconselhamento para auxiliar os 
estrangeiros a realizar reservas para novas vacinações contra a 
COVID-19 e preencher formulários de pré-exame, bem como 
aconselhamento sobre problemas no cotidiano, vistos, etc. 
Intérpretes de inglês, português, espanhol, chinês, filipino, vietnamita 
e nepalês. Não é necessário efetuar reserva. 

Datas: 1o (domingo) de Agosto e 12 (domingo) de Setembro das 12h 
às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Público alvo: estrangeiros residentes 
Informações: Balcão de Informações do NIC - Tel: 052-581-0100 E-
mail: info@nic-nagoya.or.jp  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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

 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 (Gyoseihsoshi) 
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  

 

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

Os preparativos estão em andamento para a 36a Exibição de Artistas Estrangeiros, que será realizado de 2 a 7 de novembro no Centro 
Internacional de Nagoya. 
Dada a situação atual do COVID-19, a exposição será, com toda probabilidade, realizada nas mesmas condições da FAE do ano passado. 
Acompanhe as próximas edições do Calendário de Nagoya para mais informações.  
A Exibição de Artistas Estrangeiros é organizada pela Central Japan International Society. 

INFORMAÇÕES CULTURAIS 

mailto:info@nic-nagoya.or.jp
http://www.ncsm.city.nagoya.jp/
http://www.konchuten.jp/
http://www.rhq.gr.jp/english


 

 Boｎ Voyage! Uma viagem pela floresta da arte de ferro, tecido e papelão 

(ボン・ヴォヤージュ！―鉄・布・ダンボール アートの森へ旅にでよう―)  

Esta é uma mostra especial de três artistas, Leo Fujisawa, Akio Morisako e Suguru Yoshida, que realizam trabalhos com diferentes materiais. No 
recinto, represntando a floresta, serão apresentadas obras de criaturas em seu tamanho real com o 
tema da natureza e do espaço que as rodeia. 

[Boｎ Voyage] é uma saudação francesa, significando "Boｎ=bom" e "Voyage=viagem", e é uma 

palavra desejando aos viajantes uma viagem confortável e novos encontros. Esta exposição, é uma 
exposição de férias de verão, onde pais e filhos podem desfrutar da alegria de ver, tocar e sentir, 
viajando pela floresta da arte, tendo o visitante como um viajante e o recinto como uma floresta. 
Leo Fujisawa expressa a existência do espaço usando fios de ferro e linha de pedreiro, sob o tema 
da vida e da morte. Akio Morisako expressa o fluxo da vida, utilizando a técnica de impressão da 
serigrafia com o tema de animais e plantas. Suguru Yoshida faz animais em escala real, utilizando 
papelão e expressando a textura da pele e do pelo dos animais. 
As representações de criaturas e da natureza mostram várias expressões conforme o material 
usado, fascinando os viajantes, ao apreciar cada peça e todo o espaço. Ao reunir obras únicas, 
como uma grande floresta onde as árvores se juntam, poderá ter uma visão maior.  
Desejando aos visitantes desta exposição, uma boa viagem! 
Data: de 3 (sábado) de Julho a 26 (domingo) de Setembro das 10h às 17h (entrada permitida até as 
16h30) 
Fechado: segundas e terças, 11 (quarta) de Agosto e 22 (quarta) de Setembro. Aberto nos dias 9 
(segunda, feriado) de Agosto e 20 (segunda, feriado) de Setembro 
Local: Takahama-shi Yakimono no Sato Kawara Bijutsukan - Aichi-ken Takahama-shi Aoki-cho 9-6-
18 
Acesso: 10 minutos a pé da estação [Takahamako] da linha de trem Meitetsu Mikawa 
Ingressos: a partir do ensino médio 600 ienes (480 ienes), crianças até o ensino fundamental 
gratuito. O valor entre parênteses é para o ingresso antecipado, grupos a partir de 20 pessoas e 
pessoas residentes na cidade de Takahama. Descontos para pessoas a partir de 75 anos e 
portadores da caderneta de deficiente. Ingresso antecipado à venda no Museu de Arte Kawara (até 
2 (sexta) de Julho) 
Website: http://www.takahama-kawara-museum.com/exhibition/detail.php?id=354  
 
 

 Museu de Arte Provincial de Aichi: Ghibli Expo (愛知県美術館「ジブリの大博覧会 ～ジブリパーク、開園まであと 1年。～ 」) 
A "Exposição Ghibli" foi realizada no Parque Memorial da Expo Aichi em 2015, recebendo 
grande atenção.Adicionando exibições atraentes e melhorias, completou um tour por 11 
locais no Japão em cinco anos. 
E neste verão, a exposição estará de volta! À medida que a inauguração do Ghibli Park 
programada para o próximo ano se aproxima, a exposição fará uma retrospectiva de cerca 
de 35 anos dos Estúdios Ghibli, com um rico acervo de objetos e materiais como pôsteres 
de filmes e produtos diversos, desenhos originais que não foram lançados e mais. 
A área de exposição foi expandida em cerca de cinco vezes em comparação com a primeira 
exposição no Parque Memorial da Expo Aichi, com exposições inéditas como o enorme 
dirigível do filme [Castle in the Sky], além de materiais relacionados ao Parque Ghibli. 
Data: de 17 (sábado) de Julho a 23 (quinta, feriado) de Setembro das 10h às 18h (10h às 
20h às sextas feiras). Entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento. 
Fechado: às segundas-feiras, 19 de julho, 2 e 16 de agosto, 6 e 21 (terça) de setembro 
Local: Aichi-ken Bijutsukan (Aichi Geijutsu Bunka Center 20F)(Museu de Arte Provincial de 
Aichi) - Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1-13-2 
Acesso: 3 minutos pela passagem do Oasis 21 das estações [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama e Meijo e [Sakae-machi] da linha de trem 
Meitetsu Seto 
Ingresso: sistema de reserva antecipada com data e horário marcados: adultos 1.900 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 1.500 
ienes, crianças do ensino fundamental 1.000 ienes, crianças pré-escolares gratuito. Desconto de 50% para pessoas portadoras da caderneta de 
deficiente. Detalhes dos locais de venda, no site do museu. 
Website oficial da exposição: https://www.ghibliexpo-aichi.com/  
Website do museu: https://www-art.aac.pref.aichi.jp/ 
 
 

 Museu de Arte da Cidade de Nagoya: Comemoração dos 160o anos de seu nascimento: GRANDMA MOSES - A Retrospectiva 

(名古屋市美術館：生誕 160年記念「グランマ・モーゼス展―素敵な 100年人生」)  

Anna Mary Robertson Moss (1860-1961), conhecida pelo apelido de Vovó Moses, era uma dona 
de casa desconhecida em uma fazenda quando começou a pintar aos 70 anos. Sua primeira 
exposição individual foi realizada na cidade de Nova Iorque quando tinha 80 anos. Seu estilo de 
arte, revelando seu gosto pela vida no campo e pela natureza, em sua carreira única,conquistou 
os corações dos americanos cansados com a experiência da Grande Depressão da Segunda 
Guerra Mundial e rapidamente a impulsionou para a popularidade como artista. Apresentado ao 
público japonês na década de 1980, a vovó Moses também possui muitos seguidores japoneses. 
Esta exposição, com curadoria especial para comemorar o 160o aniversário de seu nascimento, 
é a primeira retrospectiva da artista realizada no Japão em 16 anos e apresenta cerca de 130 
peças (algumas exibidas no Japão pela primeira vez), desde seus primeiros trabalhos até a 
última obra concluída aos 100 anos, junto com alguns de seus pertences e materiais 
relacionados. 
Data: de 10 (sábado) de Julho a 5 (domingo) de Setembro das 9h30 às 17h. Sextas-feiras das 
9h30 às 20h (exceto 23/Julho). Entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento. 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 9/Agosto). De 9 a 15/Agosto, aberto todos os dias. 
Local: Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Naka-ku  
Acesso: 8 minutos da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama ou 
Tsurumai 
Ingresso: adultos 1.500 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 1.000 ienes, crianças 
até o ensino fundamental gratuito 
Website: https://www.grandma-moses.jp/ 
 

Anna Mary Robertson ”Grandma” Moses, Moving Day on the Farm, 
1951 

Private collection; Courtesy Galerie St. Etienne, New York. 
© 2021, Grandma Moses Properties Co., NY 

Welcome to Studio Ghibli! © Studio Ghibli Welcome to Studio Ghibli! © Studio Ghibli 
Welcome to Studio Ghibli 
©Studio Ghibli 

Suguru Yoshida [O tigre do biombo] 2013 
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 Dúvidas do cotidiano: Os residentes permanentes não podem reivindicar o pagamento integral de desligamento da pensão? 

(外国人暮らしの Q&A 「永住者は年金の脱退一時金を請求してももらえないと言われたが本当か」) 
 
Pergunta: quando o meu amigo, residente permanente, regressou ao seu país, requereu o pagameno integral de desligamento da pensão, mas foi-
lhe dito que o residente permanente não teria direito.  
 
Resposta: os estrangeiros que contribuem para o sistema de pensão do Japão podem, após deixar o Japão, solicitar o resgate de montante fixo 
(Dattai Ichijikin), desde que atendam a uma série de condições. Essas condições, especificamente, são que o estrangeiro: 
1. não possuir a cidadania japonesa 
2. deve ter feito pagamentos para a Pensão Nacional (Kokumin Nenkin) ou Seguro de Pensão para Empregados (Kosei Nenkin) por mais de 6 meses 
3. não possuir endereço residencial registrado no Japão 
4. não ter sido elegível para receber os benefícios do sistema de pensões (incluíndo o subsídio por invalidez) 
O requerente deverá estar enquadrado em todas estas condições. 
 
Condição 4 significa que um indivíduo que tenha o direito (adquirido por meio do pagamento de contribuições ao sistema de pensões japonês por 
mais de 10 anos) de receber uma pensão no futuro, não pode solicitar o pagamento integral de desligamento. Um indivíduo residente no Japão com 
o status de residente permanente (Eijusha) terá adquirido o direito de receber uma pensão após 10 anos de contribuição e, portanto, não pode 
solicitar o Pagamento Integral de Desligamento. 
 
No entanto, mesmo que um residente permanente tenha pago contribuições por menos de 10 anos, em alguns casos, considera-se que o indivíduo 
adquiriu o direito de receber uma pensão. Um residente permanente que atenda a certas condições, pode ter um período adicional de elegibilidade 
(Gassan taisho kikan) adicionado ao período de contribuição paga. Este é um método aplicado a quem tenha menos de 10 anos de contribuição, 
para permitir o recebimento da pensão. 
 
Este período adicional de elegibilidade, acrescido ao período de contribuição paga dos residentes permanentes que receberam permissão de 
residência permanente após 1o de maio de 1964, é o período anterior à permissão concedida para residência permanente, e passou no Japão ou 
fora do Japão até dezembro de 1981 (antes do qual os estrangeiros foram excluídos do sistema de pensões). Se o acréscimo deste período elevar 
o período de contribuição para mais de 10 anos, o indivíduo é considerado elegível para receber uma pensão e, portanto, incapaz de requerer o 
Pagamento Integral de Desligamento. A aplicação do período adicional de elegibilidade não afeta o valor da pensão que se pode receber. 
Para obter informações sobre casos individuais, consulte o escritório mais próximo do Serviço de Pensão do Japão (Nihon Nenkin Kiko).  
Escritórios do Serviço de Pensão do Japão: https://www.nenkin.go.jp/international/aboutjps/offices.html 
 
 

 Sistema de apoio Nagoya Miraikko e o cartão Piyoka para famílias que criam filhos  

(なごや未来っ子応援制度と子育て家庭優待カード「ぴよか」) 
O que é o Sistema de Apoio Nagoya Miraikko?  
 
O Sistema de Apoio Nagoya Miraikko (Nagoya Miraikko Oen Seido) é uma iniciativa cooperativa de empresas, comunidade 
e governo local para a sociedade como um todo, apoiando as famílias com crianças. O sistema inclui programas como 
cartão de tratamento especial para a criação de filhos. 
 
Piyoka, o cartão de tratamento especial para familias com crianças 
As famílias residentes na cidade de Nagoya com crianças menores de 18 anos de idade (mulheres grávidas também são 
elegíveis) que tenham recebido o cartão Piyoka, podem apresentá-lo nas lojas e estabelecimentos participantes para 
receber descontos e outros benefícios, conforme determinado por cada estabelecimento participante. 
 
Piyoka também é reconhecida pelos Programa de Tratamento Especial para a Criação de Filhos da 
Província de Aichi, o Programa de Campanha de Apoio à Criação de Filhos da Província de Gifu e o 
Programa de Apoio à Criação de Filhos da Província de Mie, podendo ser utilizado em lojas e 
estabelecimentos participantes que aceitam o Cartão Hagumin, de Aichi. o Cartão Gifukko de Gifu e 

os Cupons de Apoio Doméstico para Criação de Filhos de Mie. 
 
E também, foi iniciada a expansão nacional e a Província de Aichi, incluíndo a cidade de Nagoya, também estão participando, 
podendo utilizar o cartão "Piyoka" em outras províncias de todo o país, desde que seja uma loja patrocinadora com a marca 
do logotipo nacional (à direita) 
 
Como obter o cartão Piyoka 
O cartão Piyoka é emitido no suplemento do Manual de Saúde Materna e Infantil (Boshi Kenko Techo, emitido para as mulheres 
grávidas ao comunicarem o centro de saúde sobre sua gravidez) ou, no caso de famílias elegíveis que se mudaram para a cidade de Nagoya de 
outro município, nas subprefeituras ou sucursais. 
 
Caso seja elegível, mas ainda não possui o cartão Piyoka, ou o perdeu ou está desatualizado, poderá solicitar a emissão ou reemissão do mesmo. 
Informe-se na Divisão de Assistência Pública e Infantil (Minsei Kodomo-ka) da subprefeitura ou a Divisão de Bem-Estar dos Residentes (Minsei 
Fukushi-ka) da sucursal ou o 758 Kids Station (Nagoya Kizzu Suteshon). 
 
Se possui o cartão Piyoka, não se esqueça de levá-lo quando de sua saída. 
 

Aplicativo NAGOMii para Criação de Filhos em Nagoya なごや子育てアプリ NAGOMii（なごみー） 
O NAGOMii é um aplicativo para smartphone que fornece informações de apoio à educação infantil, com suporte 
integrado para famílias durante a gravidez, parto e educação, podendo verificar as informações que deseja sempre 
que quiser.  
 
Além disso, pode também exibir a imagem do seu cartão Piyoka pelo aplicativo. Mostre a imagem do cartão nas lojas 
participantes para obter o mesmo desconto ou benefício do cartão real. Isso é prático para quem não quer outro cartão 
para levar consigo, ou se perdeu o cartão, mas não tem tempo de ir à subprefeitura para reemitir ou se alguém quiser usar o cartão Piyoka enquanto 
outro membro da família o leva para fazer compras.  
O aplicativo NAGOMii está disponível para Android e iOS. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO COTIDIANO  



 
 Benefício especial de apoio às famílias (monoparentais) de baixa renda 

(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について) 

Benefício especial de apoio (Kosodade Setai Seikatsu Shien Tokubetsu Kyufukin) serão fornecidos para apoiar famílias monoparentais (Hitori oya 
setai) de baixa renda. * As consultas estão disponíveis nos balcões de consulta do Benefício Especial de Apoio às Famílias com Crianças (Kosodade 
Seikatsu Shien Tokubetsu Kyufukin) em cada subprefeitura. 
* Caso necessite de intérprete, utilize o serviço de Triofone do Centro Internacional de Nagoya: 052-581-6112 
 
 
1. Famílias monoparentais que recebem o Benefício para Criação de Filhos (Jido Fuyo Teate) 
Como soliciitar: não é necessário efetuar a solicitação 
Valor do benefício: 50.000 ienes por criança* 
Período do pagamento: 11 de maio de 2021 
Método de pagamento: o benefício foi transferido para a conta designada do Benefício para Criação de Filhos. 
 
2. Famílias monoparentais que não receberam o Benefício para Criação de Filhos em abril de 2021, devido ao recebimento de pensão 
pública, etc. 
Como solicitar: preencha o formulário de solicitação conforme necessário e anexe uma cópia do seu documento de identificação pessoal (carteira 
de motorista, cartão de seguro saúde, passaporte, etc.) e envie sua solicitação pelo correio. Poderá efetuar download do formulário no site da 
prefeitura de Nagoya (em japonês). 
Valor do benefício: 50.000 ienes por criança* 
Período de pagamento: a partir de 14 de junho de 2021 
Forma de pagamento: o benefício será transferido para a conta indicada no formulário de solicitação. 
 
3. Famílias monoparentais cuja renda é equivalente à dos beneficiários do Benefício para Criação de Filhos, tendo redução devido à 
pandemia do COVID-19. 
Como solicitar: preencha o formulário de solicitação conforme necessário e anexe uma cópia do documento de identificação pessoal (carteira de 
motorisa, cartão do seguro de saúde, passaporte, etc.) e envie pelo correio. Poderá efetuar download do formulário no site da prefeitura de Nagoya 
(em japonês). 
Valor do benefício: 50.000 ienes por criança* 
Período de pagamento: a partir de 14 de junho de 2021 
Forma de pagamento: o benefício será transferido para a conta indicada no formulário de solicitação. 
 
* Definição de "Criança": 
- Uma criança menor de 18 anos (inclui 18 anos até 31 de março após seu 18o aniversário) 
- Pessoa menor de 20 anos deficiência reconhecida 
 
Endereço para solicitação:  

〒-461-8799 Nagoya-shi Higashi-ku Yubinkyoku-tome 

Nagoya Shiyakusho Kosodate Setai Seikatsu Shien Tokubetsu Kyufukin madoguchi 

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

名古屋市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口 

 
Data limite para solicitação: 28 de Fevereiro de 2022 
 
Informações: 
Call Center do Benefício Especial para Criação de Filhos da cidade de Nagoya 
Telefone: 052-930-5850 (japonês e inglês) 
Fax: 052-933-1118 
E-mail: tokai-jimukyoku@xqb.biglobe.ne.jp 
Horário: 9h às 17h30 (incluso Sábados, domingos e feriados até 31 de agosto de 2021) 
Website da cidade de Nagoya: https://bit.ly/3g4mZHm 
 
 
 

 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.  
4 de Julho das 8h45 às 12h 
1º de Agosto 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/ 
 
 

https://bit.ly/3g4mZHm
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/


 

 Serviço gratuito de aconselhamento profissional e de trabalho para estrangeiros (外国人のためのお仕事に関する相談窓口) 

A província de Aichi oferece serviços gratuitos de consultoria e aconselhamento sobre empregos e carreiras para estrangeiros, atualmente 
empregados ou em busca de trabalho. 
Se você tiver uma pergunta ou preocupação como essas por que não marcar uma sessão de aconselhamento? 

• Não estou confiante no meu japonês. 

• Não consigo encontrar um trabalho que gostaria de fazer. 

• Estou pensando em mudar de emprego, mas não sei por onde começar. 

• Não sei escrever os documentos para me candidatar 

• Não sei como procurar emprego. 

• Como posso avançar na minha carreira? 
 
Os serviços são fornecidos por um conselheiro profissional nos escritórios em Nagoya, Kariya e Kasugai.  Aconselhamento pela Web também é 
fornecido via Zoom, Facebook, etc. para aqueles que não podem visitar o escritório, mediante acordo prévio. 
O suporte está disponível em português e inglês (consulte sobre outros idiomas). 
(* O serviço não oferece empregos específicos aos clientes) 
 
Elegibilidade: estrangeiros que vivem ou que desejam trabalhar na província de Aichi,e que tenham um status de residência sem restrições ao 
trabalho, ou seja, residente permanente (Eijusha), cônjuge ou filho de japonês (Nihonjin no haigusha-to), cônjuge ou filho de residente permanente 
(Eijusha no haigusha-to). 
 
Atendimento: dias úteis das 9h às 17h (até 31 de março de 2022) 
Locais: Nagoya, Kariya e Kasugai 
Informações: Departamento de Promoção de Empregos para Estrangeiros da Província de Aichi 
Aichi-ken Kariya-shi Wakamatsu-cho 3-9 YF Bldg Man to Man Co. Ltd. Mikawa Office 
Telefone: 0566-88-0117 (dias úteis das 9h às 17h) 
E-mail: tabunka-job@man-to-man-g.com 
 
 
 

 Lendo em japonês: avisos e alertas meteorológicos (日本語を読もう「気象警報・注意報」) 
A Agência Meteorológica do Japão emite uma série de avisos e alertas em resposta a possíveis riscos do clima.  
Avisos e alertas são transmitidos em previsões do tempo na TV e no rádio, e os mesmos são exibidos muitas vezes, 
em textos na parte superior das telas de TV em tempo real.É muito importante conhecer os vocabulários importantes 
em japonês e identificá-los para decifrar os avisos. 
 
 

Avisos de emergência (特別警報 / tokubetsu keihō) - emitidos quando há uma possibilidade grande de um 

desastre grave acontecer 

大雨(土砂災害、浸水害) / ōame (dosha-saigai, shinsuigai) - chuva forte (deslizamento de terra, inundação) * 

Poderá ser emitido como "Deslocamento do solo" ou "inundação" ou ambos, dependendo das circunstâncias. 

大雪 / ōyuki - Neve pesada 高潮 / takashio - Maré de tempestade 

波浪 / harō - Ondas altas 暴風雪 / bōfūsetsu - Tempestade de neve 

暴風 / bōfū - Tempestade  

 
 

Alertas (警報 / keihō) - emitido quando desastres graves podem acontecer 

大雨(土砂災害、浸水害) / ōame (dosha-saigai, shinsui-gai) - Chuva forte (deslizamento de terra, inundação) 

洪水 / kōzui - Enchente 波浪 / harō - Ondas altas 

大雪 / ōyuki - Neve pesada 暴風雪 / bōfusetsu - Tempestade de neve 

暴風 / bōfū - Tempestade 高潮 / takashio - Maré de tempestade 

 
 

Avisos (注意報 / chūihō) - emitido quando há possibilidade de ocorrência de desastres 

大雨 / ōame - Chuva forte 大雪 / ōyuki - Neve pesada 風雪 / fūsetsu - Vento e neve 高潮 / takashio - Maré de 

tempestade 

濃霧 / nōmu - Nevoeiro denso なだれ / nadare - Avalanche 着雪 / chakusetsu - Acumulação 

de neve 

霜 / shimo - Geada 

洪水 / kōzui - Enchente 強風 / kyōfū – Vendaval 波浪 / harō - Ondas altas 雷 / kaminari - Trovoada 

乾燥 / kansō - Ar seco 着氷  / chakuhyō - Acumulação 

de gelo 

融雪 / yūsetsu - Derretimento de 

neve 

低温 / teion - Baixa 

temperatura 

 
 
 
 

 Aviso sobre a vacinação do Novo Coronavírus (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ) 

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

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

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

●Custo: gratuito 

mailto:tabunka-job@man-to-man-g.com


*A vacina será aplicada após conceder informações concretas sobre o mesmo e somente após o consentimento da própria pessoa que receberá a 
vacina. Será anexado a ficha de exame preliminar ao cupom de vacinação. 

 
 

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

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

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

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

 
Local de vacinação em massa (em japonês (ske2.pdf (city.nagoya.jp) 
B) Receber a vacina na instituição médica designada 
Entre em contato diretamente com a instituição médica designada e de sua escolha e faça a reserva. 
Para verificar qual hospital que poderá receber a vacina, acesse o site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social de Assuntos Gerais 

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

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

ポルトガル語（Portuguese）［PDF：171KB］ 

スペイン語（Spanish）［PDF：152KB］ 

 

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

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

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

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

TEL 0120－761770 

Horário: 

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

・Tailandês: das 9h às 18h 

・Vietnamita: das 10h às 19h 

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

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

Envelope 

Levar no dia da vacinação 

Cupom de 

vacinação 

Envelope contendo o cupom de 

vacinação 
Ficha de exame preliminar 

*Preencha sua condição física, 

etc. no dia para determinar 

se poderá receber a 

vacinação. Panfleto explicativo sobre o 

Sistema (anexo) 

Documento de identificação 

Por exemplo, carteira de 

motorista, cartão de 

Seguro Saúde, cartão de 

número individual, etc. 

https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000136/136137/ske2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000760286.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759457.pdf
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000136137.html
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000136137.html

