
 

 

l Aviso sobre o cancelamento dos eventos do Centro Internacional de Nagoya:  
Como medida preventiva de propagação da infecção por coronovírus, informamos que os eventos e classes organizados pelo Centro 
Internacional de Nagoya programados entre 1º e 31 de março, serão cancelados: 
² Seminário de Internacionalização Regional 2020: Mudanças na comunidade e confusões – superando as incertezas (8 (domingo) 

de março) 
² Curso de japonês [Maruhachi] (Local: Ohara Travel, Hotel & Bridal Senmon Gakko) (4 a 14 de março, todas as quartas e sábados) 
² Curso de Japonês do NIC para adultos (1º a 29 de março, todos os domingos) 
² Curso de Japonês do NIC para crianças (1º a 29 de março, todos os domingos) 
² Curso de Japonês do NIC para estudantes do ensino médio (1º a 29 de março, todos os domingos) 
² Evento Multicultural de Midori (14 (sábado) de março) 
² Leitura de Livros Infantis em Língua Estrangeira (7 e 22 (domingo) de Março) 
² Workshop para crianças com a autora de livros Infantis Isabelle Simler 
 
 
 
l 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 14h30 às 
16h30 (exceto 5/Set). 
Datas da reunião explicativa: ① 18 (sábado) de Abril; ② 3 (sexta) de Julho; ③ 5 (sábado) de Setembro; ④ 6 (sexta) de Novembro; ⑤ 7 
(domingo) de Fevereiro das 13h30 às 14h30. 
Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar, Sala de Treinamento 3 (6/Novembro, Sala de Treinamento 1 no 3º andar)  
Inscrições: por telefone, até as 17h do dia anterior à data da reunião. 
Deverá comparecer munido do formulário de inscrição (com foto) e material para anotação.  
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 
 

 Triofone - Serviço de intérprete por telefone do NIC 
Se você precisa efetuar uma consulta num órgão público como 
a subprefeitura, o centro de saúde ou escritório da receita, mas 
não sabe falar japonês, ligue para o nosso serviço Triofone, 
conversa em três simultaneamente por telefone, você, o órgão 
público e o intérprete do NIC. 
O serviço de Triofone está disponível nos idiomas e horários 
abaixo: 
Inglês: terça a domingo das 9h às 19h 
Português e espanhol: terça a domingo das 10h às 12h e 13h 
às 17h 
Chinês: terça a sexta das 13h às 17h, sábados e domingos das 
10h às 12h e 13h às 17h 
Coreano e filipino: terça, sábado e domingo das 13h às 17h 
Vietnamita: quarta e domingo das 13h às 17h 
Nepalês: quarta das 13h às 17h 

Balcão de Informações (情報カウンター) 
Informações do cotidiano e turísticas em 9 idiomas (horários variados). 
Atendimento em português disponível de terça a domingo, das 10h às 
17h (exceto das 12h às 13h). Tel: 052-581-0100 E-mail: info@nic-
nagoya.or.jp 
Aconselhamento pessoal (外国人こころの相談) 
Um conselheiro nativo da língua portuguesa está disponível para prestar 
apoio às pessoas com dificuldades em suas vidas no Japão. Somente 
com reserva. Tel: 05-581-0100 
Consulta Jurídica Gratuita (外国人無料法律相談) 
Consulta jurídica com advogado disponível aos sábados, das 10h às 
12h30 (somente com reserva). Deixe seu nome e número de telefone na 
secretária eletrônica (em português). O intérprete entrará em contato em 
data posterior para marcar a consulta. Tel: 052-581-6111 
 Biblioteca do NIC (NICライブラリー) 
Poderá pegar emprestado até 6 livros por um período de 14 dias. O 
cadastro é gratuito e aberto a todos os residentes da área de Chubu. 
Necessário documento de identificação. 

INFORMAÇÔES DO NIC 



 
Atenção: os eventos estão sujeitos a alterações ou cancelamentos. Confirme antes de se deslocarem. 
 
l Tagata Jinja Hounen Matsuri (田縣

神社豊年祭) 

Este é um dos festivais mais bizarros do 
Japão. No templo de Tagata, este 
evento é realizado todos os anos orando 
por um ano de boa safra, 
desenvolvimento geral e prosperidade 
dos descendentes. A atração principal 
do evento é a procissão de falos (pênis) 
de vários tamanhos, do qual o maior 
deles de cerca de 2m, é levado num 
“mikoshi” pelas ruas da cidade, como 
oferenda ao santuário. Em 2016, esta 
procissão foi designada Propriedade 
Cultural Imaterial da Cidade de Komaki. 
Data: 15 (domingo) de Março das 10h 
às 16h  
Procissão: das 14h às 15h30 partindo 
do Shinmeisha 
Local: Tagata Jinja - Aichi-ken Komaki-
shi Tagata-cho 152 
Acesso: 5 minutos da estação [Tagata 
Jinja Mae] da linha de trem Meitetsu 
Komaki 
 
l Oh-Agata Jinja Hounensai (大縣神

社豊年祭) 
Este é um evento realizado orando por 
uma boa colheita, paz e segurança 
nacional e é bastante conhecida como o 
festival que traz a primavera para a 
região de Owari. No dia do evento é 
realizada oferenda de“Kagamimochi” 
gigante de 600kg, procissão de cerca de 
250 pessoas, desde o santuário de 
Morokuwa, próximo da estação de 
[Gakuden], ao santuário de Oh-Agata, 
acompanhados do “sarutahiko” (Deus da 
mitologia japonesa). Terá ainda 
apresentação de “taiko” e oferenda de 
música e o ápice do evento acontece a 
partir das 16h, onde será realizada 
distribuição de 3.300 “mochis” (bolinho 
de arroz) vermelho e branco. 
Data: 15 (domingo) de Março das 11h 
às 16h 
Local: Oh-Agata Jinja – Aichi-ken 
Inuyama-shi Aza Miyayama 3 banchi 
Acesso: cerca de 20 minutos a pé da 
estação [Gakuden] da linha de trem 
Meitetsu Komaki 
 
l Nagoya Stone Festival (第 4回なご

や石フェス TM ) 
Se você aprecia pedras, não está 
sozinho. Este evento expõe e vende 
pedras de todo o mundo, incluindo 
pedras naturais, minerais, fósseis, 
pedras preciosas, meteoritos e mais. 

Será oferecido ainda uma pedra grátis 
para 10.000 visitantes (com envio 
antecipado do formulário de inscrição). 
Data: 13 (sexta) (das 15h às 19h), 14 
(sábado) (das 10h às 18h) e 15 
(domingo) (das 10h às 16h) de Março 
Local: Fukiage Hall – Nagoya-shi 
Chikusa-ku Fukiage 2-6-3 
Entrada: franca 
Acesso: 5 minutos da saída 5 da 
estação [Fukiage] do metrô da linha 
Sakuradori 
Website: https://mf-show.com/ (em 
japonês) 
 
 
l Festival Nacional de Gyoza 2020 de 

Primavera no Parque Moricoro (全
日本ぎょうざ祭り 2020 春 in モリコ

ロパーク) 

O Festival Nacional de Gyoza é um 
evento reunindo “Gyoza” de todo Japão, 
amados por todos. Gyoza de 
restaurantes populares em toda região 
de Tokai, assim como de regiões 
famosas pelos gyoza como as cidades 
de Utsunomiya e Hamamatsu, além de 
variedades originais com ingredientes 
locais de todo o país. 
Data: 20 (sexta, feriado) a 22 (domingo) 
de Março das 10h às 17h (último dia até 
as16h30) 
Local: Ai-Chikyuhaku Kinen Koen 
Moricoro Park (Parque Memorial da 
Expo Aichi Moricoro Park) – Aichi-ken 
Nagakute-shi Ibaragabasama 1533-1 
Ingresso: adultos 600 ienes/dia, 
crianças até o Shogakko (primário) 
gratuito. (reentrada permitida somente 
no mesmo dia. Taxa de comida e bebida 
à parte) 
Acesso: próximo da estação [Ai-
Chikyuhaku Kinen Koen] da linha de 
trem Linimo 
Website: https://gyozamatsuri.jp 
 
l CLUB ENDOJI (クラブ円頓時) 

Uma das mais antigas galerias 
comerciais de Nagoya, a área comercial 
de Endoji, se transforma em um salão 
de dança neste evento com o conceito 
de [produtos locais + arte + música]. 
Desfrute de música, comidas e bebidas 
saborosas e faça compras em barracas 
que oferecem os melhores produtos dos 
vendedores locais estabelecidos há 
muito tempo, em uma atmosfera 
nostálgica.  
Data: 28 (sábado) e 29 (domingo) de 
Março das 11h às 20h 
Local: galeria comercial de Endoji 
(Endoji Shotengai) 
Entrada: franca 
Acesso: 5 minutos da saída 2 da 
estação [Kokusai Center] do metrô da 
linha Sakuradori 
Website: 
https://www.nagoyatv.com/clubendoji/ 
(em japonês) 
 
l Festival de Inuyama (犬山祭) 

 
O Festival de Inuyama, considerado 
patrimônio cultural e folclórico imaterial, 
vem sendo realizado no Santuário de 
Haritsuna, desde 1635, com desfile de 
13 carros alegóricos, apresentação de 
bonecos articulados ao som de flautas e 
tambores. À noite, entre 18h e 21h30, os 
carros alegóricos decorados com 
luminárias de papel, estarão desfilando 
pelas ruas da cidade antiga, repletas de 
cerejeiras em sua plena floração. 
Aproveite também para visitar o mais 
antigo castelo do Japão, o Castelo de 
Inuyama. 
Data: 4 (sábado) e 5 (domingo) de Abril 
das 9h às 21h30 (confirme a 
programação no site 
http://www.inuyama-matsuri.com/) 
Local: nos arredores do Castelo de 
Inuyama 
Acesso: próximo da estação [Inuyama] 
da linha Meitetsu  
Sobre o castelo: aberto das 9h às 17h, 
com entrada permitida até as 16h30. 
Ingresso: adultos 550 ienes e crianças 
do ensino fundamental 110 ienes. 
Acesso: 15 minutos a pé da estação 
[Inuyama Yuen] 
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l Hisayaodori Teien Flarie (久屋大通

庭園フラリエ) 

² Exposição de Camélia Japonesa 
(つばき展) 

Uma exposição de tsubaki (camélia 
japonesa), cuidadosamente cultivada 
por membros do parque Flarie. Mudas 
de camélia também estarão 
disponíveis para compra. 
Data: 13 (sexta) a 16 (segunda) de 
Março das 10h às 17h (último dia até 
as 15h) 
Workshop de cultivo de camélia: 15 
(domingo) de Março (11h às 11h30 e 
14h às 14h30) 
Taxa: 1.000 ienes (limitado a 30 
vagas cada sessão) 
 

² 7º Marché de suculentas e 
folhagens 

Será realizada venda direta de 
plantas suculentas, flores e folhagens, 
artesanatos, além de oficinas. 
Data: 20 (sexta) a 22 (domingo) de 
Março das 9h às 17h 

 
² Feira de Orquídeas em Nagoya e 

Plantas Carnívoras 2020 
Uma 
exposição de 
produtores 
com uma 
variedade de 
orquídeas e 
venda de 
plantas,além 
de uma 
exposição 
especial sobre 
o mundo dos nepenthes (plantas 
carnívoras). Uma série de workshops 
sobre assuntos como bolas de musgo 
de orquídea e plantio de dioneia 
(apanha-moscas), realizada todos os 
dias além de um leilão em 30 de 
março. 
Data: 27 (sexta) a 30 (segunda) de 
Março das 10h às 17h (último dia até 
as 16h. Leilão do dia 30, a partir das 
13h) 

Local: Hisaya Odori Teiten Flarie 
(Parque Flarie) - Nagoya-shi Naka-ku 

Osu 4-4-1 
Entrada: franca 
Acesso: 3 minutos da saída 4 da 
estação [Yabacho] do metrô da linha 
Meijo ou 5 minutos da saída 1 da 
estação [Kamimaezu] do metrô das 
linhas Meijo ou Tsurumai 
Informações: Hisaya Odori Teien Flarie 
- Tel: 052-243-0511 (em japonês) 
Fotos: cedidas pelo Hisaya Odori Teien 
 
 
l Tabimatsuri Nagoya 2020 (旅まつり

名古屋 2020) 
Um evento repleto de dicas para ajudá-
lo a escolher o seu próximo destino para 
as suas férias. Este evento de dois dias 
repletos de diversão, apresenta 
estandes para destinos domésticos e 
internacionais, culinária local, produtos e 
demonstrações, bem como mascotes 
regionais e performances no palco, além 
de chance de ganhar prêmios 
participando do Stamp Rally e 
respondendo a enquete. 
Data: 14 (sábado) e 15 (domingo) de 
Março das 10h às 17h 
Local: Hisaya Odori Koen Edion Hisaya 
Hiroba, Angel Hiroba (Nagoya-shi Naka-
ku Sakae) 
Entrada: franca 
Acesso: próximo da saída 6 da estação 
[Yabacho] do metrô da linha Meijo 
Website: http://tabimatsuri-nagoya.jp/ 
 
 
l Festival de Ameixeiras Chorão no 

Centro Agrícola dela Farm (農業セ

ンターdela ふぁーむ しだれ梅まつ

り) 
O Centro Agrícola abriga um dos 
maiores jardins de ameixeiras chorão do 
Japão, com 12 variedades e cerca de 
700 árvores individuais. Verifique o 
estado das flores de ameixeira antes de 
ir, na página do facebook do centro 
agrícola. 
Data: até 15 (domingo) de Março das 9h 
às 16h30. As datas estão sujeitas a 
alteração conforme floração das 
ameixeiras. 
Local: Nogyo Center dela Farm (Centro 
Agrícola dela Farm) – Nagoya-shi 
Tempaku-ku 
Acesso: 20 minutos a pé das estações 
[Hirabari] ou [Akaike] do metrô da linha 
Tsurumai; de ônibus, da estação de 
[Hirabari] pegar o ônibus para 
[Chikatetsu Hara], descer no ponto 
[Nogyo Center Kita] e caminhar cerca de 
5 minutos. Da estação de [Akaike], 
pegar o ônibus da Meitetsu para 
[Yufukuji] ou [Zengo], descer no ponto 
[Araike] e caminhar cerca de 6 minutos. 
Estacionamento: 500 ienes/carro, 150 
ienes/moto ou scooters. 
Website: 
https://www.facebook.com/noucenter 
(em japonês) 
 
 
 
 

l Festival de Primavera no Castelo 
de Nagoya (名古屋城春まつり) 

O Festival de Primavera do castelo de 
Nagoya é famoso por suas flores de 
cerejeira. Durante o festival, serão 
realizados vários eventos e 
performances nos jardins do castelo. Do 
final de março a início de abril, poderão 
apreciar as belas flores de cerejeira que 
serão iluminadas à noite. Torne sua 
visita memorável, desfrutando da beleza 
das flores iluminadas com a extensão do 
horário de funcionamento. 
Período: 20 (sexta) de Março a 6 
(quarta, feriado) de Maio (previsão) 
(horário normal até as 16h30, de 
27/Março a 12/Abril até as 19h30 (6/Abril 
até as 16h30); 13/Abril a 6/Maio até as 
17h30. Entrada no Palácio Honmaru até 
30 minutos antes do fechamento. A 
entrada do Palácio Honmaru estará 
iluminada a partir do por do sol até as 
19h30, de 20/Março a 12/Abril. 
Local: Jardins do Castelo de Nagoya – 
Nagoya-shi Naka-ku Honmaru 1-1 
Ingresso: adultos 500 ienes, crianças 
até o ensino fundamental gratuito. 
* A torre principal do castelo está 
fechada atualmente para restauração de 
sua estrutura original. 
 
l Festival de Primavera no 

Togokusan Fruits Park (東谷山フル

ーツパーク「春まつり」) 
A primavera no Togokusan Fruits Park 
começa com as flores de ameixa, 
seguida pelas flores de damasco, 
pessegueiro, pereira asiática e outras 
árvores frutíferas, atingindo o seu clímax 
no início a meados de abril com as flores 
de cerejeira. As atrações durante o 
festival da primavera incluem 
exposições de frutas secas e nozes 
(29/Fevereiro a 15/Março) e flores de 
cerejeira. Será realizado ainda o Festival 
de Morango (14 a 22/Março) com uma 
variedade de doces de morango, além 
do Festival de Flores de Cerejeira 
Chorão (início de Abril). 
Data: 1º (domingo) de Março a final de 
Abril das 9h às 16h30. Fechado às 
segundas feiras (exceto feriado, 
fechando no dia útil seguinte) 
Local: Togokusan Fruits Park – Nagoya-
shi Moriyama-ku Kamishidami Togoku 
2110 
Ingresso: gratuito. Entrada para a 
Estufa de Frutas Tropicais do Mundo: 
adultos 300 ienes, crianças até o ensino 
fundamental gratuito 
Acesso: cerca de 25 minutos a pé da 
saída sul da estação [Kozoji] das linhas 
de trem JR Chuo e Aichi Kanjo Tetsudo; 
cerca de 13 minutos a pé do ponto de 
ônibus [Togokusan Fruits Park] da linha 
municipal. 
Estacionamento: gratuito (será cobrada 
taxa durante o período do Festival de 
Cerejeira Chorão) 
Website: http://www.fruitpark.org/ 
 
 
 



l Parque Cultural Agrícola – 
Festival de Cerejeiras no Parque 
Todagawa Ryokuchi (農業文化園・

戸田川緑地さくらまつり) 

No Todagawa Ryokuchi, poderão 
apreciar uma variedade de cerejeiras 
durante dois meses, até o final de abril, 
começando pelo “Kawazu-zakura” 
(Cerasus Lannesiana, que floresce 
desde o início até o final de março), 
seguido por “Kanhi-zakura” (Cerasus 
Campanulata), “Somei-Yoshino” e “Sato-
Zakura”, com cerca de 1.000 pés no 
total. 
Período: 20 (sexta, feriado) de Março a 
19 (domingo) de Abril 
Local: Nogyo Bunka-en Todagawa 
Ryokuchi – Nagoya-shi Minato-ku 
Harutano 2-3204 
Acesso: da estação [Tokai-dori] do 
metrô da linha Meiko, pegar o ônibus 
municipal no terminal 3 sentido 
Kawaikobashi e descer no ponto [Nan-
yo Shisho], caminhar cerca de 5 
minutos. Da estação [Takabata] do 
metrô da linha Higashiyama, pegar o 
ônibus municipal no terminal 5 sentido 
[Kawaiko-bashi], descer no ponto [Nan-
yo Shisho] e caminhar cerca de 5 
minutos. Da estação de [Haruta] da linha 
de trem JR Kansai, pegar o ônibus 
circular municipal no terminal 2, sentido 
Nan-yo e descer no ponto [Todagawa 
Ryokuchi] 
Website: http://bunkaen-todagawa.jp/ 
(em japonês) 
 
l Parque Arakogawa – Festival de 

Cerejeiras (荒子川公園 さくらまつり) 
A partir do final de março, cerca de 
1.000 árvores de “Somei-yoshino” 

florescem, dando início ao festival de 
cerejeiras. As flores de cerejeira são 
iluminadas à noite com lanternas 
“bonbori” tradicionais, uma cena 
imperdível, acomapnhadas de concertos 
e uma variedade de eventos. 
Data: 20 (sexta, feriado) de Março a 9 
(quinta) de Abril 
Local: Arakogawa Koen (Parque 
Arakogawa) – Nagoya-shi Minato-ku 
Shinagawa-cho 2-1-1 
Acesso: 3 minutos da estação 
[Arakogawa Koen] da linha de trem 
Aonami 
Website: 
http://www.nga.or.jp/park/arako1-html/ 
 
l Festival de Flores no Parque 

Tsuruma (鶴舞公園 花まつり) 

Venha sentir a chegada da primavera 
com flores, incluíndo flores de ameixa e 
avelã japonesa (Hamamelis japonica) no 
Parque Tsuruma. As flores das 
cerejeiras “Somei-yoshino” do bosque 
de cerejeiras são famosas como um dos 
100 melhores pontos de apreciação de 
flores de cerejeiras do Japão. Serão 
realizados ainda vários eventos durante 
o Festival de Flores, incluindo a 
oportunidade de apreciar as flores de 
cerejeira iluminadas à noite com beer 
garden, além de concertos, cerimônia de 
chá e muito mais. 
Período: 25 (quarta) de Março a 7 
(domingo) de Junho 
Local: Tsuruma Koen (Parque Tsuruma) 
– Nagoya-shi Showa-ku Tsurumai 
Acesso: saída 4 da estação [Tsurumai] 
do metrô da linha Tsurumai e linha de 
trem JR Chuo Honsen 
Entrada: franca. Taxa dos eventos, 
comida e bebida à parte 
 

l Festival de Flores de Primavera no 
Parque Shonai Ryokuchi (庄内緑地 

春の華まつり〜ナノハナ・サクラ〜) 

Venha testemunhar o espetáculo da 
floração de cerca de 28.000 plantas de 
colza e 700 árvores de cerejeira Somei-
yoshino do Parque Shonai Ryokuchi. 
Atrações aos sábados e domingos 
durante o festival, incluindo concertos e 
um café ao ar livre com carros de 
comida.  
Data: 28 (sábado) de Março a 12 
(domingo) de Abril 
Local: Shonai Ryokuchi Koen (Parque 
Shonai Ryokuchi) – Nagoya-shi Nishi-ku  
Acesso: saída 2 da estação [Shonai 
Ryokuchi Koen] do metrô da linha 
Tsurumai 
 
l Festival de Primavera em Osu  

(大須春まつり) 
O distrito comercial de Osu estará 
repleto de pessoas durante o Festival da 
Primavera de Osu. Com atrações 
especiais do tipo "tudo o que você 
conseguir pegar" em algumas lojas da 
galeria, performances de Osu-daiko e 
bandas excêntricas de Chindon'ya, e 
mais. Desfrute a galeria comercial de 
Osu ainda mais animada do que o 
normal. 
Data: 4 (sábado) e 5 (domingo) de Abril 
Local: Osu Shotengai (Galeria 
comercial de Osu) – 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 ou Meijo 
 

 
l Festival de Bonecas da Família Owari Tokugawa (徳川美術館 尾張徳川家の雛まつり) 
Estarão expostas as luxuosas bonecas da família Owari Tokugawa, com as 
miniaturas das mobílias e artigos, de alta qualidade, confeccionadas 
especialmente para as princesas da família, com a insígnia da família. A 
plataforma repleta com as bonecas e as miniaturas das eras Meiji, Taisho e 
Showa, é simplesmente fascinante. Venha ver de perto a elegância, a delicadeza 
destas luxuosas bonecas. 
Data: até 5 (domingo) de Abril das 10h às 17h (entrada permitida até as 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras 
Local: Tokugawa Bijutsukan (Musue de Artes de Tokugawa) - Aichi-ken Nagoya-
shi Higashi-ku Tokugawa-cho 1017 
Ingresso: adultos 1.400 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 700 
ienes, estudantes do ensino fundamental 500 ienes. Aos sábados, estudantes até o ensino médio gratuito 
Acesso: 10 minutos da saída sul da estação [Ozone] da linha de trem JR ou 3 minutos do ponto de ônibus [Tokugawaen Shin-
deki] 
Website: https://www.tokugawa-art-museum.jp/ 

DICAS CULTURAIS 



l Museu de Arte Yokoyama: Kyo-yaki – a técnica que faz a história (横山美術館「京焼・その技が歴史をつくる」) 
No período Edo, Kyoto era o lar de uma cultura elegante e de louças de cerâmica digna, criada 
com técnicas elaboradas, como exemplificado pelos trabalhos de Nonomura Ninsei e Ogata 
Kenzan. No entanto, quando a função metropolitana foi transferida para Tokyo pela 
Restauração Meiji, as classes altas, incluindo o imperador, também e mudaram para Tokyo, e 
os utensílios de Kyoto perderam sues tradicionais compradores de cerâmica de alta classe, 
levando Kinkozan Sobee, de Awata e outros, a voltar suas atenções no exterior, onde foram 
bem-sucedidos em receber elogios por seu Kyo-Satsuma, artigos de Satsuma com decoração 
brilhante, tratados com uma estética refinada exclusiva de Kyoto. O Instituto de Pesquisa de 
Cerâmica da Cidade de Kyoto foi criado em 1896, sob a supervisão de Shofu Kajo e Kinkozan 
Sobee VII, onde seus técnicos de elite lideraram as técnicas de ponta da época. Esta 
exposição apresenta o mundo da beleza de Kyo-yaki, com foco nas eras Meiji e Taisho, 
estudadas para criar cerâmicas inovadoras, mantendo a tradição. 
Data: 14 (sábado) de Março a 14 (domingo) de Junho das 10h às 17h (entrada permitida até as 
16h30)  
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) 
Local: Yokoyama Bijutsukan (Museu de Arte Yokoyama) – Nagoya-shi Higashi-ku 
Ingresso: adultos 1.000 ienes (800 ienes), estudantes universitários e do ensino médio e 
pessoas acima de 65 anos 800 ienes (600 ienes), estudantes do “Chugakko” (ginásio) 600 
ienes (400 ienes), pessoas portadoras 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. 
Acesso: cerca de 4 minutos a pé da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô da linha Higashiyama ou saída 3 da estação 
[Takaoka] do metrô da linha Sakuradori 
Website: https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/ (em japonês) 
 
l Exposição Especial do Museu de Ciências da Cidade de Nagoya: [Exposição de Mamute] 
名古屋市科学館特別展「マンモス展〜その『生命』の過去と未来〜」 
Esta exposição mostra espécimes congelados de criaturas antigas, incluindo algumas 
expostas pela primeira vez no mundo, escavadas recentemente no permafrost da República 
Sakha na Federação Russa. O mamute Yukagir, exposto na Expo 2005 Aichi, também 
retornará ao Japão para a exposição. Explore a era em que os mamutes viveram e a ciência 
da vida atual, descubrindo o que a tecnologia de ponta promete para o futuro e analisando a 
natureza da própria vida. 
Data: de 14 (sábado) de Março a 14 (domingo) de Junho das 9h30 às 17h (entrada permitida 
até as 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 4/Maio). 3ª sexta-feira do mês (exceto 20/Março) 
e 7/Maio (quinta). 
Local: Nagoya-shi Kagakukan Rikokan B2F Event Hall (Museu de Ciências da Cidade de 
Nagoya – Sessão de Ciências e Tecnologia 2º subsolo, hall de eventos) – Nagoya-shi Naka-ku 
Ingresso: adultos 1.600 ienes (1.400 ienes), estudantes universitários e do ensino médio 900 
ienes (700 ienes) (necessário caderneta de estudante), estudantes do ensino fundamental 
500 ienes (300 ienes). Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados à 
venda nas agências Ticket Pia (P-code: 685-063). O ingresso permite acesso à exposição 
permanente do museu (exceto planetário) 
Acesso: cerca de 5 minutos a pé da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas Higashiyama ou Tsurumai 
Website: http://www.ncsm.city.nagoya.jp/ 
Website da exposição: http://www.mammothten-nagoya.jp/ 
 

 
 
l Atendimento aos domingos nas subprefeituras 

e sucursais da cidade de Nagoya (区役所・支所

の日曜窓口） 
Com a finalidade de 
proporcionar maior 
acessibilidade aos serviços 
municipais, a prefeitura de 
Nagoya oferece serviço de 
atendimento aos domingos 
nas subprefeituras e 
sucursais.  
As próximas datas são: 
1º de Março das 8h45 às 12h 
22 de Março das 8h45 às 12h 
29 de Março das 8h45 às 14h 
Atenção: as datas estão sujeitas a alterações ou 
cancelamentos. 
* Esteja ciente de que alguns procedimentos podem 
não estar disponíveis, sendo necessário comparecer 
em uma data posterior. 

l 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/ 

 
 
 

DICAS DO COTIDIANO 



 
l Dúvidas do cotidiano: Não consigo registrar o meu carimbo pessoal com meu nome em Kanji 
（外国人暮しの Q＆A「印鑑登録に漢字はダメと言われた」 

Pergunta: soube que um amigo estrangeiro registrou o carimbo pessoal com o nome em kanji, mas quando 
fui solicitar na subprefeitura o registro do meu carimbo em kanji, me disseram que só poderia ser em 
alfabeto. Por que não posso registrar em kanji? 
 
Resposta: o sistema de registro do carimbo pessoal (Inkan toroku shomei seido) é um sistema para 
certificar que o carimbo pessoal (inkan, também conhecido como jitsuin) usado em contratos e outros 
documentos importantes, é, de fato, o seu. O sistema não é regido por nenhuma lei, mas com base em 
decretos e regulamentos adotados por cada município. 
 
De acordo com o decreto sobre inkan da cidade de Nagoya, as pessoas qualificadas para registrar um inkan são aquelas 
resitradas no Registro Básico de Residentes da cidade de Nagoya, que não sejam menores de 15 anos e pessoas sob tutela. Para 
registrar um inkan, deverá solicitar à subprefeitura de onde reside. 
 
Caracteres ou letras que podem ser registrados são aqueles incluídos no nome completo (shimei), sobrenome (uji), nome (mei), 
ou nome de solteira (kyushi) ou uma combinação de alguns dos caracteres ou letras do sobrenome, nome ou sobrenome de 
solteira (embora não seja possível registrar algumas combinações) que constam no Registro Básico de Residentes. 
 
No caso de residentes estrangeiros, além do nome restirado no Registro de Residente (Juminhyo) ou seja, seu nome como 
registrado no seu Cartão de Residente (Zairyu Card) ou no Certificado de Residente Permanente Espeial, poderão utilizar ainda o 
apelido (Tsushomei) conforme registrado no Registro de Residente ou os caracteres em katakana descritos no campo de 
observação do Registro de Residente.  
 
Caso não tenha o seu apelido (Tsushomei) em kanji registrado no Registro de Residente, não poderá registrar um inkan em kanji.  
Para regitrar um inkan em kanji do seu apelido (tsushomei), será necessário, antes de mais nada, solicitar na subprefeitura o 
registro do seu apelido no Registro de Residente (Juminhyo). Para registrar como Tsushomei no Registro de Residente, será 
necessário fornecer evidências de que usa há cerca de um ano, o apelido em suas atividades sociais e diárias. 
 
Esta explicação utilizou a cidade de Nagoya como exemplo, mas como o sistema de registro de inkan está sujeito às 
regulamentações locais de cada município, as condições do registro real são determinadas pelo governo local. Consulte a 
prefeitura de onde reside para obter mais detalhes.  
 
 
l Passe para Idosos (Keirō Pass) (敬老パスについて)  
A cidade de Nagoya emite um passe para idosos (Keirō Pass), que permite ao 
portador viajar gratuitamente em ônibus, metrô e outros serviços da cidade de 
Nagoya. 
É necessária uma taxa para emissão do Keirō Pass.  
n Formato 
O cartão é dourado e possui a data de validade e o nome do titular (em katakana). 
n Elegibilidade 
Residentes de Nagoya com 65 anos ou mais (incluindo estrangeiros) 
n Como usar o Keirō Pass 
Para utilizar, toque o cartão Keirō Pass no sensor nas catracas do metrô e dos ônibus da cidade até ouvir um sinal sonoro. 
Carregue o cartão com valor de até 20.000 ienes para usar como dinheiro eletrônico para comprar mercadorias e viajar em 
serviços de transporte privado. 
 
 
Serviços e setores de transporte onde poderá utilizar o Keirō Pass  

Serviços de transporte Segmento válido 
Metrô e ônibus municipal Todas as rotas e linhas 
Linha Yutorito (ゆとりーとライン) Entre Ozone (⼤曽根) e Kozoji (⾼蔵寺) 
Linha Aonami (あおなみ線) Toda linha 
Me~guru (Ônibus de rota de turismo de Nagoya) Toda rota 

* Utilização do Keirō Pass na linha Kamiiida, entre as estações Kamiiida (K01 / KM13) e Ajima (KM12) 
Ao se locomover entre a estação Kamiiida e a estação Ajima, carregue o Keirō Pass em dinheiro e o equivalente da tarifa será 
reembolsado posteriormente, com base em solicitação antecipada. 
 
Procedimento de emissão 
O Keirō Pass é emitido por correio, são necessários os seguintes procedimentos. 

Pessoas elegíveis Procedimentos necessários 
Pessoas prestes a completer 65 anos 
 

Você receberá informações sobre o procedimento de inscrição cerca de 
três meses antes do seu mês de aniversário. 
Se a taxa for paga na data especificada, você receberá um Keirō Pass 
válido por um ano, desde o dia anterior à sua data de aniversário até dois 
dias antes da data de aniversárioo do ano seguinte. 

Pessoas com 65 anos ou mais que não possuam 
o Keirō Pass (incluindo pessoas que se mudaram 
para a cidade de Nagoya de outro município) 

Informe-se na Divisão de Bem-Estar da subprefeitura ou surcursal de onde 
reside. Levará cerca de um mês para que o Keirō Pass seja entregue após 
o pagamento da taxa. 
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Taxa 
A taxa de emissão varia de acordo com as seguintes categorias. 

Valor Categoria 
1.000 ienes � Pessoas com renda familiar total inferior ao valor base * 

� Pessoas que recebem assistência pública ou benefícios de apoio aos japoneses 
órfãos de gerra 

3.000 ienes � Pessoas cuja renda individual total é menor que o valor base, mas a renda total de 
outros membros da família excede o valor base 

5.000 ienes � Pessoas cuja renda individual total exceda o valor base 
 
 
*Os valores base são os seguintes. 
Categoria Valor base 
Pessoas sem dependentes 350.000 ienes 
Pessoas com dependentes 350.000 ienes × (dependente +1) + 210.000 ienes 
Viúva / Viúvo / Pessoa com deficiência 1.250.000 ienes 

 
 
Período de validade do Keirō Pass 
O Keirō Pass é válido por um ano a partir da data de início indicada no cartão. 
O titular receberá informações sobre como renovar o cartão um mês antes da expiração do Keirō Pass. 
O procedimento de renovação do Keirō Pass pode ser realizado nas estações de metrô, subprefeituras ou correios da cidade de 
Nagoya, 29 dias antes da expiração do cartão atual. 
 
 
Cartão de viagem provisório do Keirō Pass 
Após pagar a taxa, você receberá um Cartão de Viagem Provisório (rinji jōsha-shō) para ser usado do dia anterior ao seu 
aniversário de 65 anos até a chegada do seu Keirō Pass. 
Se o seu Keirō Pass puder ser entregue antes do dia anterior ao seu aniversário de 65 anos (ou seja, a taxa foi paga na data 
designada), você não receberá um Cartão de Viagem Provisório. 
Observe que o cartão de viagem provisório não pode ser usado antes do dia anterior ao aniversário de 65 anos do titular. 
 
 

Se o pagamento for feito em… Procedimento de emissão 
Correios na cidade de Nagoya O Cartão de Viagem Provisório será emitido após realizar o pagamento parcial 

nos correios. 
* O balcão de pagamento e o balcão de emissão diferem em algumas agências 
dos correios. 
Efetuando o pagamento parcial nos guichês do banco do correio (Yucho Ginko), 
será entregue o Cartão de Viagem Provisório nos guichês de postagem na 
agência do Correio Central de Nagoya, agências dos correios de Nagoya Naka, 
Chikusa, Showa, Nakamura, Midori, Nakagawa e Moriyama.  

Instituições financeiras (exceto banco do 
correio) 

Apresente o recibo do pagamento parcial e o documento de identificação no setor 
de Bem-Estar das subprefeituras ou sucursais para receber o Cartão de Viagem 
Provisório. 

 
 
Reemissão devido a roubo, desastre ou perda 
Consulte a Divisão de Bem-Estar das subprefeituras ou sucursais. 
 
 
Atenção 
O Keirō Pass é válido apenas para a pessoa cujo nome leva. É estritamente proibido transferir para outra pessoa ou usá-lo como 
garantia. 
O uso ou a transferência para qualquer outra pessoa, ou como garantia, resultará em taxas adicionais, além do confisco e 
negação de emissão futura do Keirō Pass. 
Certifique-se de levar o Manual do Idoso (keirō techō) ao usar o Keirō Pass e apresentá-lo ao atendente quando solicitado. 
 
 
Transferência para o Passe Especial de Bem-Estar (gratuito) 
Pessoas que preenchem as condições de elegibilidade para o Passe Especial de Bem-Estar (fukushi tokubetsu jōshaken) 
(gratuito) poderão transferir do Keirō Pass para o Fukushi Tokubetsu Joshaken. 
 
 
Trâmites e consultas 
Solicite informações junto à Divisão de Bem-Estar das subprefeituras ou sucursais de onde reside.


