
 
 
O Calendário de Nagoya deste mês, contém informações de eventos, exposições, informações do cotidiano e mais. Com a revogação das restrições quanto ao 
uso de máscara em locais abertos ou com distância suficiente, aos poucos estamos retomando o nosso cotidiano, mas lembrando que a situação do novo 
coronavírus continua, portanto o uso de máscara em locais fechados ou próximo dos outros, lavagem e desinfecção das mãos ainda são meios para evitar a 
propagação. Para evitar a propagação da infecção da COVID-19, o conteúdo das informações estão sujeitos a alterações ou cancelamentos. Consulte o site 
para obter informações atualizadas. 

 
 Leitura de Livros Infantis em Língua Estrangeira  

(外国語で楽しむ絵本の会)  

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

Data: ① 5 (sábado) de Novembro (10h30 às 

11h) (Biblioteca de Nakamura) 

② 27 (domingo) de Novembro das 14h às 14h30 ③ 11 (domingo) de 

Dezembro das 14h às 14h30 

Local: ① Biblioteca do Distrito de Nakamura – Nagoya-shi Nakamura-ku 

② e ③ Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar.  
Número de vagas: ① 10 pessoas por ordem de chegada ② e ③ 15 

pessoas (cada grupo até 5 pessoas, não inclui crianças até 6 anos) por 
ordem de reserva  
Reservas: efetue a reserva por e-mail dentro do período de reserva de 
cada sessão:  

① Não necessita efetuar reserva 

② A partir das 10h do dia 13 (domingo) de Novembro até as 12h do dia 25 
(sexta) de Novembro 

③ A partir das 10h do dia 27 (domingo) de Novembro até as 12h do dia 9 
(sexta) de Dezembro  

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

 Recrutamento de voluntários de idioma em casos de catástrofes e 
voluntários de idioma (語学・災害語学ボランティア登録説明会)  

Será realizada reunião explicativa e de registro para os Voluntários de 
Idiomas e Voluntários de idiomas em casos de desastres. Para obter 
detalhes sobre as atividades de voluntariado e requisitos para registro, 
consulte o site do NIC em https://www.nic-nagoya.or.jp. Aqueles que se 
registrarem como voluntário de Idiomas em casos de desastres, deverão 
participar da sessão de treinamento após a reunião explicativa (das 15h às 
16h30).  
Data da reunião explicativa: ① 4 (sexta) de Novembro das 13h30 às 

14h30;  ② 4 (sábado) de Fevereiro de 2023 das 13h30 às 14h30 

Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar, Sala de Treinamento 3 
(conforme a situação da COVID-19, poderá ser realizada online) 
Inscrições: pelo site, e-mail, telefone ou pessoalmente até as 17h do dia 
anterior à reunião. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 052-
581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 
 

 Consulta sobre saúde mental e física para estrangeiros  

(外国人の「心」と「からだ」の健康相談会) 

Será realizado aconselhamento sobre saúde aos estrangeiros residentes 
em Nagoya e arredores, para detecção precoce e prevenção de doenças e 
divulgação dos conhecimentos sobre o sistema de saúde. Este evento será 
co-patrocinado pelo Centro de Informação Médica de Aichi, com suporte de 
intérpretes. Não é necessário efetuar reserva, serão atendidos por ordem 
de chegada. 
Data: 13 (domingo) de Novembro das 13h30 às 16h 

Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Reuniões 1 
Público alvo: estrangeiros residentes em Nagoya e arredores 
Informações: Balcão de Informações do Centro Internacional de Nagoya – 
Tel: 052-581-0100 
 
 

 Caminhada de Intercâmbio do NIC - Outono de 2022  

(NIC国際交流ウォーキング ２０２２年秋) 
Os voluntários do NIC Walking Guides do Centro 
Internacional de Nagoya, estarão organizando uma 
nova caminhada para oferecer a oportunidade de 
intercâmbio entre japoneses e estrangeiros, 
enquanto conhecem a história e a cultura da cidade 
de Nagoya. Nesta caminhada, estará explorando a 
área do distrito de Nakamura, iniciando no grande 
"Torii" (portão do santuário xintoísta). Participe! 
Data: 26 (sábado) de Novembro das 10h às 13h. Será realizado mesmo 
em caso de chuva fraca. Em caso de chuva forte, será realizado no dia 3 
(sábado) de Dezembro.  
Local de encontro: em frente à catraca da saída leste da estação 
[Nakamura Koen] do metrô da linha Higashiyama. 
Local: na área do Parque Nakamura (Nakamura Koen) 
Número de participantes: 10 estrangeiros (por ordem de reserva) e 5 
japoneses (sorteio).  
Reservas: por telefone, e-mail ou pelo site, a partir das 10h do dia 22 
(sábado) de Outubro até preencherem as vagas (japoneses somente por e-
mail, a partir das 10h do dia 22 (sábado) de Outubro até 5 (sábado) de 
Novembro, por sorteio). Os interessados deverão enviar e-mail ou entrar 
em contato por telefone informando nome completo, nacionalidade, idioma, 
número de telefone de contato do dia. Caso necessite de intérprete (exceto 
inglês), solicite até o dia 12 de Novembro. E-mail: nicwalking@nic-
nagoya.or.jp 
Informações e reserva: Balcão de Informações do NIC - Tel: 052-581-
0100 
 
 

 Fórum de Voluntários - Palestra e Apresentação e Orientação sobre 
Recrutamento de Voluntários  

(ボランティアフォーラム ～講演会＆ボランティア募集説明会～) 

Conheça o significado das atividades de voluntariado e a abordagem do 
apoiador através das palavras do palestrante convidado, considerando as 
atividades voluntárias como o primeiro passo do que podemos fazer pela 
comunidade. O NIC também fará inscrições dos participantes que desejam 
se tornar voluntários registrados no NIC a partir de abril de 2023. 
1ª Parte - Palestra: Voluntários – Mudando a si próprio, mudando a 
comunidade 
Palestrante convidado: Kurita Nobuyuki (Diretor Representativo, NPO em 
ajuda a desastres RESCUE STOCK YARD) 
2ª Parte – Coexistência Multicultural na Cidade de Nagoya e 
voluntários registrados no NIC 
Uma introdução à situação atual dos residentes estrangeiros na cidade de 
Nagoya e o sistema de voluntariado registrado do NIC, que atua nas áreas 
de intercâmbio e cooperação internacional e coexistência multicultural. 
3ª Parte - Intercâmbio de Voluntários 
Conheça os voluntários registrados do NIC 
Data: 18 (domingo) de Dezembro das 13h30 às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Número de vagas: 100 pessoas (por ordem de reserva) 

Avisos e informações do NIC 

mailto:info@nic-nagoya.or.jp
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
https://bit.ly/3qt0sJK


Taxa de participação: gratuita 
Reservas: entre em contato com a Divisão de Intercâmbio e Cooperação 
do NIC através do site do NIC, e-mail ou telefone, a partir das 10h do dia 11 
(sexta) de novembro (horário de atendimento das 9h às 17h, de terça a 
domingo) até que as vagas sejam preenchidas. 
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; telefone: 052-581-5689 Site: 
https://www.nic-nagoya.or.jp  
 
 

 Consulta do Departamento de Imigração de Nagoya  

(名古屋出入国在留管理局による相談) 

Consulta gratuita com funcionário do Departamento Regional de Imigração 
de Nagoya sobre os trâmites de imigração, renovação ou mudança de 
status de residência, etc. 
Idiomas: inglês, português, espanhol, chinês, coreano, filipino e vietnamita 
Datas: todo 4º sábado do mês, das 13h às 17h (última consulta a partir das 
16h) 
Próximas datas: 26/Novembro e 24/Dezembro 

Atendimento: 45 min por pessoa 
Despesa: gratuita 
Reserva: até 2 dias antes da data de consulta desejada, pessoalmente ou 
pelo telefone 052-581-0100, das 9h às 19h de terça a domingo (intérprete 
de português das 10h às 17h)(fechado às segundas-feiras). 
No momento da reserva, favor fornecer as 
seguintes informações: 

• Nome completo 

• Data de nascimento 

• Nacionalidade e idioma 

• Gênero 

• Número do Zairyu Card * A imigração 
verificará as informações necessárias até a 
data anterior da consulta, para preparar a resposta apropriada 

• Endereço e telefone 

• Conteúdo da consulta (resumidamente) 
Mais informações, consulte o site do NIC

 
 

 
 

 
 

 
 

 37a Exibição de Artistas Estrangeiros 2022 - FAE 37  

(第 37回外国人芸術作品展) 

Não percam a 37ª 
exposição anual 
de obras de 
artistas 
estrangeiros 
residentes na 
região de Chubu.  
Organizada pela 
Central Japan 
International 
Society, com apoio 
do Centro Internacional de Nagoya. Os detalhes do evento 
estão sujeitos a alterações conforme a situação da 
COVID-19. Verifique o site para informações atualizadas. 
Data: 1º (terça) a 6 (domingo) de Novembro das 10h às 
18h (das 10h às 17h no dia 6/Novembro) 
Local: Centro Internacional de Nagoya, 4º andar Salão de 
Exposições 1, 2, e 3 
Entrada: franca 
Informações: Tel: 052-581-5691  
 
 
 

 Festival de Paris à Éndoji Shotengai (円頓寺 秋のパリ祭) 
Localizado aproximadamente a meio 
caminho entre a Estação de Nagoya e o 
Castelo de Nagoya, perto da área de 
Shikemichi, conhecida por seus antigos 
armazéns de paredes de barro, a 
galeria comercial de Endoji é o mais 
antigo dos shoppings sobreviventes de 
Nagoya. O Festival de Paris à Éndoji 
Shotengai começou em 2013 como um 
evento de dois dias para lançar um 
pouco da magia de Paris sobre Endoji, 
outro evento anual animado para se juntar ao Endoji Tanabata Matsuri de verão, 
que continua há mais de 60 anos. Embora a pandemia persistente tenha 
cancelado os dois últimos Festivais de Paris à Éndoji Shotengai, as festividades 
retornam neste ano, renovado e com medidas preventivas da COVID-19 em vigor, 
com barracas e artistas de dentro e fora da província de Aichi, transformando a 
galeria de Endōji em um distrito comercial francês onde as pessoas se misturam, 
fazem compras e conversam. 
Datas: 12 (sábado) e 13 (domingo) de Novembro das 11h às 18h 
Local: Endōji Shotengai (Galeria Comercial de Endoji) - Nagoya-shi Nishi-ku 
Acesso: uma curta caminhada ao norte da estação [Kokusai Center] do metrô da 
linha Sakura-dori. 
Website: http://Éndoji-paris.net/  (japonês) 
Facebook: https://www.facebook.com/Éndoji.paris  Foto: cedida pelo Endoji 
Shotengai

 Pesquisa de aulas de japonês na cidade de Nagoya – NagoNiho 

(なごにほ - 名古屋市内の日本語教室サーチ「なごにほ」) 

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

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

 (NIC 各種無料相談（直接またはオンライン(Skype)） 

 Balcão de Informações（情報カウンター） 

Informações da vida cotidiana e turismo, disponíveis em 9 idiomas (datas e horários variados). Português disponível de terça a domingo, das 
10h às 12h e 13h às 17h. Telefone: 052-581-0100 

 Aconselhamento psicológico（こころの相談） 

Psicólogo nativo disponível mediante reserva antecipada, para atendimento a pessoas com dificuldades de vida no Japão. Reservas: ligue para 
o Balcão de Informações do NIC, no 3o andar: telefone: 052-581-0100 

 Consulta jurídica gratuita para estrangeiros（法律相談） 

Consulta gratuita com advogado licenciado aos sábados das 10h às 12h30, somente com reserva antecipada. Deixe seu nome e número de 
telefone na secretária eletrônica e o intérprete entrará em contato posteriormente para marcar a data da consulta.Telefone: 052-581-6111 

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

Faça sua consulta com um despachante administrativo licenciado, para trâmites relacionados à imigração, abertura de empresa, etc. 
Quartas e domingos das 13h às 17h, com reserva antecipada. Telefone: 052-581-0100 

 Serviço de aconselhamento educacional gratuito（教育相談） 

Aconselhamento e informações sobre educação para crianças estrangeiras residentes, incluindo escolas, ingresso, vida diária e eventuais 
problemas. 

Quartas, sextas e domingo, das 10h às 17h com reserva antecipada. Reserva pelo telefone: 052-581-0100 

 Balcão de Consulta para Residentes Refugiados （難民相談） 

A Sede de Assistência a Refugiados (RHQ) presta consultas gratuitas aos refugiados residentes. 
Atendimento: todas as quintas (das 10h às 16h) no Balcão de Informações do NIC 3o andar 
Necessário reserva: RHQ Tel: 078-361-1700 
Website: https://www.rhq.gr.jp/en/  

 
Informações de eventos e exposições 

mailto:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp
https://www.nic-nagoya.or.jp/
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/information-service-counter/free-consultation-services-for-foreign-residentst/
http://endoji-paris.net/
https://www.facebook.com/endoji.paris
https://www.nic-nagoniho.jp/
https://www.rhq.gr.jp/en/


 Yakimono World (やきものワールド) 

O Yakimono World será realizado no Dolphins Arena. De uma 
variedade de utensílios de mesa sofisticados a louças do dia a dia, os 
visitantes podem ver, tocar e comprar diretamente do fabricante. As 
atrações populares incluem coordenação de mesas para ajudar a criar 
um espaço de jantar esplêndido e uma gama diversificada de oficinas. 
Poderá ainda desfrutar de saborosos pratos quentes e saquê de todo o 
Japão no evento simultâneo "Nagoya Nabe e Jizake Festival". 
Data: 17 (quinta) a 23 (quarta, feriado) de Novembro das 10h às 17h, 
nos dias 19 e 20 das 10h às 18h e no dia 23 das 10h às 16h (entrada 
permitida até 30 minutos antes do fechamento). 
Local: Dolphins Arena (Ginásio Provincial de Aichi) 
Acesso: 5 minuto a pé da saída 7 da estação [Shiyakusho] do metrô 
da linha Meijo 
Ingresso: a partir de 13 anos 1.000 (800) ienes; pessoas com 65 anos 
ou mais e pessoas portadoras da caderneta de deficiente e seu 
cuidador, seguidores das contas oficiais do Yakimono World no 
Facebook e Instagram 800 ienes, crianças até 12 anos gratuito. O 
valor entre parênteses é para o ingresso antecipado. Consulte o site 
para obter detalhes de como adquirir. 
Website: https://yakimonoworld.jp/ (japonês) 
 
 

 FIELDSTYLE JAMBOREE 2022 
O Field Style oferece opções para enriquecer seu estilo de vida. 
Divirta-se experimentando uma variedade de produtos e serviços ao ar 
livre e de estilo de vida, além de atrações práticas. Veja ideias 
divertidas para suas viagens de fim de semana à praia ou às 
montanhas, ou para sua sala de estar ou quintal.  
Além disso, o festival de esportes urbanos "NINJA GAMES", o 
mercado "Sweet Jungle" que propõe um estilo de vida com plantas, o 
"SOUL FOOD JAM" onde você pode desfrutar de soul food de todo o 
mundo e a prevenção de desastres x outdoor "Safe Life" Project 
Japan" são atrações sempre populares. Este promete ser um evento 
onde você pode realmente desfrutar de um dia ao ar livre. 
Datas: 19 (sábado) e 20 (domingo) de Novembro. Dia 19 das 9h às 
19h e dia 20 das 9h às 17h 
Local: Aichi-ken Kokusai Tenjijo (Centro Internacional de Exposições e 
Convenções de Aichi (Aichi Sky Expo)) - Aichi-ken Tokoname-shi 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Chubu Kokusai Kuko) (Aeroporto 
Internacional de Chubu) das linhas de trem Meitetsu Kuko ou Meitesu 
Tokoname 
Ingressos: somente compra antecipada: adultos 1.500 ienes; crianças 
até 12 anos gratuito. Veja mais detalhes no Instagram ou site oficial. 
Site: https://field-style.jp/ (japonês) 
 
 

 Samurai Ninja Festival 2022 (サムライ・ニンジャフェスティバル 2022) 

Um grande encontro repleto de entretenimento e cultura com temas de 
samurais e ninjas, em Aichi, a 
casa dos grandes senhores da 
guerra. Viaje no tempo para o 
período Sengoku com uma incrível 
demonstração de armas de fogo, 
vista uma fantasia de ninja e 
divirta-se experimentando o 
arremesso de "shuriken" e outras 
habilidades. Outras atrações 
incluem apresentações de palco 
de samurais e ninjas de todo o 
Japão, podendo ainda 
experimentar armaduras e adquirir 
itens de samurai em vários 
estandes. 
Venha e desperte seu espírito 
samurai e ninja! 
Data: 20 (domingo) de Novembro 
das 10h às 16h 
Local: Odaka Ryokuchi Koen Wakakusayama (Parque Ōdaka 
Ryokuchi) - Nagoya-shi Midori-ku 
Acesso: 20 minutos a pé da estação [Sakyōyama] da linha de trem 
Meitetsu Nagoya; 30 minutos a pé da estação [Minami-Ōdaka] da linha 
de trem JR Tōkaidō. 
Website: https://www.samurai-ninja-fes.com (japonês) 
 

 

 Creators Market vol.47 (クリエーターズマーケット vol.47) 

Criadores amadores e 
profissionais estarão 
expondo e vendendo suas 
criações em cerca de 
2.000 estandes. 
Uma grande variedade de 
arte original feita à mão, 
artesanato, ilustrações, 
itens de interiores, moda, 
acessórios, artigos 
diversos e muito mais 
estarão à venda. 
Data: 3 (sábado) e 4 (domingo) de dezembro das 11h às 18h 
Local: Portmesse Nagoya Salas de Exposições 2 e 3 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Kinjō-futō] da linha Aonami. 
Ingresso: ingresso do dia: adultos 900 ienes; ingressos antecipados – 
ingresso de um dia 750 ienes, ingresso de dois dias 1.300 ienes. 
Entrada gratuita de 2 crianças do ensino fundamental (Shogakko) 
acompanhadas de um adulto pagante. Consulte o site para obter 
detalhes sobre como comprar os ingressos.  
Site: https://creatorsmarket.com/ (japonês) 
Foto: cedida pelo Creators Market 
 
 

 Nagoya Kottosai(名古屋骨董祭) 

A maior feira de 
antiguidades da região de 
Tokai, repleta de todo tipo 
de antiguidades do Japão e 
do exterior. Antiquários de 
todo o país enchem o local 
com urnas, louças, 
pergaminhos, antiguidades 
europeias, tigelas de chá e 
cerâmica japonesa, itens 
retrô, quimono, "obi" e 
têxteis, brinquedos, 
letreiros, relógios, artigos de 
vidro, móveis, bonecas, 
artigos que atraem fortuna e muito mais. 
*Sob orientação do Governo da Província de Aichi, os participantes 
deverão preencher um cartão de participante na entrada, fornecendo 
seu nome e número de telefone. 
Data: 3 (sábado) e 4 (domingo) de Dezembro das 10h às 17h (entrada 
permitida até as 16h no dia 4 de dezembro) 
Local: Fukiage Hall - Nagoya-shi Chikusa-ku 
Acesso: 5 minutos a pé da saída 5 da estação [Fukiage] do metrô da 
linha Sakura-dori 
Entrada: franca (Estacionamento pago) 
Website: https://www.nagoyakottousai.com/ (japonês) 
Foto: cedida pelo Nagoya Kottosai 
 
 

 Messe Nagoya 2022 (メッセナゴヤ 2022) 

Uma das maiores feiras de intercâmbio de indústrias do Japão, o 
Messe Nagoya deste ano, em estilo híbrido, acontecerá no mundo real 
e online, com a participação de mais de 800 empresas e organizações.  
Este evento reúne uma gama diversificada dos mais recentes 
produtos, tecnologias e serviços, oferecendo uma grande 
oportunidade, não só para empresários, mas também estudantes e 
público em geral, para conhecer as últimas tendências. 
Consulte o site do Comitê Executivo do Messe Nagoya para obter 
detalhes. 
Data: 16 (quarta) a 18 (sexta) de Novembro das 10h às 17h. Online: 1o 
(terça) a 30 (quarta) de Novembro 
Local: Port Messe Nagoya Pavilhão de Exposições 1 - Nagoya-shi 
Minato-ku 
Acesso: 3 minutos a pé da estação [Kinjo Futo] da linha de trem 
Aonami 
Entrada: franca 
Webstie: https://www.messenagoya.jp/english/ (em inglês)

 
 

 Outono brilhante e vermelho (あかき秋) 

O Museu de Arte Showa apresenta uma exposição com tema do outono, intitulada あかき秋  ("Akaki Aki"; あかき [akaki] sendo uma combinação 

do 赤き [vermelho] e 明るい [brilhante]; 秋 [aki] que significa 'outono'). Da folhagem vermelha que adorna as árvores e colore a estação, ao ar 

límpido que ilumina a estação e ao brilho da lua brilhante, esta exposição foca para o brilho e o vermelho através de exposições que incluem 
utensílios de cerimônia do chá, pergaminhos de verso evocando imagens sazonais e muito mais. 

https://yakimonoworld.jp/
https://field-style.jp/
https://www.samurai-ninja-fes.com/
https://creatorsmarket.com/
https://www.nagoyakottousai.com/
https://www.messenagoya.jp/english/


Data: até 4 (domingo) de Dezembro das 10h às 16h30 (entrada permitida até as 16h). Fechado às segundas e terças-feiras (exceto feriados 
nacionais). 
Local: Showa Bijutsukan (Museu de Arte de Showa) - Nagoya-shi Showa-ku 
Acesso: 15 minutos a pé da saída 2 da estação [Irinaka] do metrô da linha Tsurumai 
Ingresso: ingresso geral 600 ienes; pessoas com 65 anos ou mais 550 ienes (necessário identificação); estudantes universitários 500 ienes; 
crianças até o ensino fundamental gratuito 
Website: https://www.shouwa-museum.com/index.html  (japonês) 
 
 

 Uma vila de arte em Nagoya! Ichino Tōru, Ichino Tatsuoki e Ichino Takao - Cores que vivem por 100 anos (名古屋に芸術村を！市野亨と龍

起・鷹生～100年の命宿る色彩) 

Esta exposição apresenta as obras de Ichino Tōru (1910-1966), um artista de Nihonga 
(pintura japonesa) que sonhava em estabelecer uma vila de artistas em Nagoya, e seus 
filhos Tatsuoki e Takao. 
Há cerca de um século, o aspirante a artista, Tōru estudou com o proponente da "arte 
local", Kawabata Ryūshi. 
Após a guerra, Tōru converteu um antigo quartel do exército no distrito de Chikusa em 
um estúdio de 180 metros quadrados, um local que veio a ser conhecido como Ageha-
cho (com base no poema de seu mentor, Kawabata), com o objetivo de criar uma vila 
onde seus colegas artistas poderiam se reunir. 
Com suas grandes obras no gênero de flores e pássaros, ousadas, mas delicadas e em 
cores vivas, Tōru veio para liderar a cena de pintura pós-guerra de Nagoya. 
Nomeado em homenagem a Kawabata, o filho de Tōru, Tatsuoki (1942-1997) era um 
artista nato. 
Pai e filho estavam completamente cativados pela beleza das cores e na vida dentro da 
pintura de Nihonga. Tatsuoki tornou-se aprendiz do artista de Nihonga Takayama Tatsuo e foi ativo na prestigiosa Nitten (Exposição de Belas Artes 
do Japão), mas faleceu aos 55 anos, a mesma idade de seu pai. No entanto, ainda hoje, o brilho de suas obras continua a fascinar. 
Nesta exposição, estarão expostas obras do irmão mais novo de Tatsuoki, Takao (nascido em 1947), que ainda atua como pintor de Nihonga. O 
estilo de Takao é amplo, desde trabalhos calmos com temas de personagens e animais da literatura e mitologia até trabalhos que refletem os 
tempos. 
As três obras-primas de Tōru, que escaparam do tufão Isewan e foram estimadas pela família Ichino por muito tempo, serão reveladas após quase 
100 anos. O trabalho em grande escala do jovem Toru sobre o tema das árvores e pássaros em sua cidade natal (Ama-gun) mostra o brilho duro, 
mas bonito da vida. Aprecie o brilho das pinturas japonesas que ganham vida, junto com a coleção Tatsuoki Ichino do Museu de Arte de Furukawa. 
Período: até 18 (domingo) de Dezembro das 10h às 17h (entrada permitida até as 16h30). Fechado às segundas-feiras. 
Local: Furukawa Bijutsukan (Museu de Arte Furukawa) - Nagoya-shi Chikusa-ku 
Acesso: 3 minutos a pé da saída 1 da estação [Ikeshita] do metrô da linha Higashiyama; 5 minutos a pé da saída 1 da estação [Kakuozan] do 
metrô da linha Higashiyama. 
Ingresso: adultos 1.000 ienes; estudantes universitários e do ensino médio 500 ienes; crianças até o ensino fundamental gratuito. Descontos para 
ingressos combinados. 

Website: https://www.furukawa-museum.or.jp/ (japonês) Imagem: Ichino Tōru, Shichisaichō (七彩鳥), 1942 

 
 

 Exposição do 35º Aniversário do Museu de Arte Menard - [35 Artistas Vol.I] (メナード美術館開館 35周年記念展 所蔵企画「35アーティスト 

vol. I」) 
Inaugurado em 1987, o Museu de Arte Menard comemora seu 35º aniversário com esta exposição de obras 
representativas de 35 artistas do acervo do museu. 
Apresentada em 3 etapas (volumes I, II e III), a exposição é uma oportunidade para desfrutar plenamente do 
acervo, através das obras dos artistas em destaque e artistas relacionados. 
A primeira parte, Seleção Especial de Artistas do Museu de Arte Menard vol. I, apresenta 14 dos 35 artistas e 
inclui obras de Manet (Parte 1), Matisse, Miró, Yokoyama Taikan (Parte 1), Fujishima Takeji, Kishida Ryūsei 
(Parte 2), e todas as 26 obras de Kumagai Morikazu da coleção. 
Data: até 25 (domingo) de dezembro (Parte 1 - 7 de outubro a 13 de novembro; Parte 2 - 15 de novembro a 
25 de dezembro) das 10h às 17h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Fechado: às segundas-feiras  
Local: Menard Bijutukan (Museu de Arte Menard) - Aichi-ken Komaki-shi 
Acesso: 15 minutos a pé da estação [Komaki] da linha de trem Meitetsu Komaki, conectada à linha Kamiiida 
do Metrô. 
Ingresso: adultos 900 ienes; estudantes universitários e do ensino médio 600 ienes; estudantes do ensino 
fundamental 300 ienes 
Website: https://museum.menard.co.jp/ (em japonês) Imagem: Henri Matisse [Mulher com um véu] 
 
 

 Exposição Utsusu - Projetando, fotografando e passando da Era Edo para o futuro  

(うつす展 江戸から未来へ、映す、写す、移す。) 

Do que nós desistimos e do que herdamos desde a era Meiji? De fotografias antigas do final dos períodos 
Edo e Meiji e dos relatos escritos de estrangeiros que testemunharam o Japão durante esse período, 
podemos vislumbrar oportunidades de pensar no futuro. Por que não reexaminar juntos o que esperamos 
passar para o futuro? 
Data: até 18 (domingo) de Dezembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30). Fechado às 
segundas-feiras, exceto feriado nacional, fechando no dia útil seguinte. 
Local: Toyota Sangyo Gijutsu Kinenkan (Museu Comemorativo da Indústria e Tecnologia da Toyota Salão 
de Exposições Especiais) - Nagoya-shi Nishi-ku 
Acesso: 3 minutos a pé da estação [Sakō] da linha de trem Meitetsu Nagoya; 10 minutos a pé da estação 
[Kamejima] do metrô da linha Higashiyama; 25 minutos a pé da estação [Nagoya]. 
Ingresso: ingresso geral 500 ienes, idosos com 65 anos ou mais 300 ienes, estudantes do ensino médio e 
do ensino fundamental (chugakko) 300 ienes, crianças do ensino fundamental (shogakko) 200 ienes. 
Pessoas portadoras da caderneta de deficiente ou de doenças intratáveis e um acompanhante, gratuito. O 
ingresso permite acesso à exposição permanente do museu.  
Website: Website: http://www.tcmit.org/english/  
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 Artistas que viveram em Paris - Paisagens vistas por Albert Marquet, Maurice Utrillo, Yuzo Saeki, Takanori Oguiss (パリに生きた画家たち 

マルケ、ユトリロ、佐伯祐三、荻須高徳が見た風景)  

Albert Marquet (1875-1947), Maurice Utrillo (1883-1955), Yuzo Saeki (1898-1928) e 
Takanori Oguiss (1901-1986) foram artistas que pintaram continuamente a cidade que 
amavam, Paris. 
Para Marquet e Utrillo, Paris e seus arredores eram lugares familiares pelos quais 
tinham muita afeição, enquanto para Saeki e Oguiss, Paris era uma cidade de 
aspirações que "trouxe à tona a alegria de querer pintar", uma fonte inesgotável de 
criação. 
Esta exposição apresenta 52 obras (7 de Marquet, 10 de Utrillo, 8 de Saeki e 27 de 
Oguiss), incluindo obras das coleções do Museu de Arte Provincial de Aichi, Museu de 
Arte Memorial da Cidade de Inazawa, Museu de Arte da Cidade de Nagoya, Museu de 
Arte BB Plaza, Museu de Arte Pola, Museu Municipal de Yokkaichi e coleções 
particulares, juntamente com peças de Marquet (Paris, Louvre Quay), Utrillo (O Moinho 
de Sannois) e (Rue Marcadet) do Museu de Arte Yamazaki Mazak, e (Paisagem) de 
Oguiss, que já fez parte da coleção de Teruyuki Yamazaki, fundador e primeiro diretor do 
Museu de Arte Yamazaki Mazak (e ex-presidente da Yamazaki Mazak Corporation), cuja 
coleção de arte francesa se tornou a base para o estabelecimento do museu. 
Confira as obras de arte que retratam Paris e arredores desde o início do século 20 até a 
década de 1970 em uma sala de exposições que lembra uma mansão francesa do século 19.  
Não só poderá apreciar o charme das obras de cada um dos quatro artistas, mas também poderá apreciar a diferença de expressão entre duas 
obras de um pintor que pintou o mesmo local em momentos diferentes e as pinturas de diferentes pintores do mesmo local, podendo ainda 
apreciar a diferença nos estilos de desenho. 
A exposição também aborda a interação entre artista e colecionador, com cartas escritas por Oguiss ao ao casal Teruyuki Yamazaki. 
Data: 28 (sexta) de Outubro a 26 (domingo) de Fevereiro de 2023. Dias úteis das 10h às 17h30; sábados, domingos e feriados das 10h às 17h 
(entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) Fechado: segundas-feiras (aberto dia 9/janeiro), 29 de dezembro a 4 de janeiro e 10 de 
janeiro. 
Local: Yamazaki Mazak Bijutsukan (Museu de Arte Yamazaki Mazak Sala de Exposições do 5o andar) - Nagoya-shi Higashi-ku 
Acesso: acesso direto da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô da linha Higashiyama 
Ingresso: ingresso geral 1.300 (1.100) ienes; estudantes até o ensino médio 500 ienes; portadores da caderneta de deficiente e 1 acompanhante 
1.100 ienes; crianças em idade pré-escolar gratuito. Os preços entre parênteses são para grupos de 10 ou mais pessoas. 
Website: www.mazak-art.com  (japonês/inglês)  
Image: Albert Marquet, Paris, O cais de Louvre 1906, óleo sobre tela Museu de Arte Yamazaki Mazak 
 
 

 
 

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

Para proporcionar aos estrangeiros maior acessibilidade aos serviços da prefeitura, as subprefeituras e 
sucursais estão abertas nos domingos predeterminados. Em princípio, o balcão de atendimento aos domingos, 
está aberto uma vez por mês, no primeiro domingo do mês (segundo domingo nos meses de abril, maio, 
setembro, novembro e janeiro); também no penúltimo e último domingo de março e quarto domingo de abril, 
para procedimentos relacionados a mudanças de endereços de/para a cidade de Nagoya.  
Datas: 6 de Novembro das 8h45 às 12h  4 de Dezembro 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/
 

 
 

 O que fazer quando as informações extraordinárias do terremoto de Nankai Trough forem emitidas 

(南海トラフ地震臨時情報が発表されたら、何をしたらいいの？) 

(Introdução às informações extraordinárias do terremoto do Nankai Trough, no site do NIC em português: https://bit.ly/3TuTKQa ) 
 
Os terremotos podem ocorrer a qualquer momento, por isso é importante tomar medidas no seu dia-a-dia para se preparar melhor para quando um 
terremoto ocorrer.Quando as Informações Extraordinárias do Terremoto de Nankai Trough forem emitidas, verifique seus preparativos e a sua casa 
mais uma vez. 
 
1. Prepare-se para tremores 

Para evitar ferimentos causados por móveis que se movem ou tombam, fixe os móveis no lugar usando 

suportes em L (para prender móveis às paredes) ou suportes ajustáveis (tsuppari-bō/ 突っ張り棒) entre 

a parte superior do item e o teto. 
Você também pode colocar película protetora sobre janelas e portas de vidro para reduzir o risco 
potencial de vidro quebrado. 
 

2. Prepare-se para incêndios 
Para evitar incêndios elétricos após um terremoto, você pode instalar um disjuntor sensível a terremotos que interrompe o fluxo de eletricidade 
automaticamente quando detecta um tremor. 
 

Informações do cotidiano 
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3. Prepare-se para a vida como refugiado 

• Confirme para onde você deve refugiar e uma rota segura para chegar lá. 
Juntamente com sua família, confirme como cada um de vocês deve notificar um ao outro de que está seguro, caso se separe. 

• Familiarize-se com o uso do Disque Mensagem de Emergência de Desastre 171 ou o Serviço de Quadro de Mensagens de Desastre 
web 171(NTT) ou dos serviços de mensagens de emergência de desastres fornecidos pelo seu provedor de serviços de telefonia 
móvel. 

 Disque Mensagem de Emergência em Desastres 171 Serviço Telefônico, Serviço de Mensagens de Emergência em Desastres web171 
(NTT): https://www.ntt-west.co.jp/saun/english/  

 Serviço de mensagens de emergência de desastres pelos prestadores de serviços de telefonia móvel 
.NTT docomo: http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi  
.KDDI (au): http://dengon.ezweb.ne.jp/  
.Softbank/Y!mobile: http://dengon.softbank.ne.jp/  

 
Estocar água e comida 
Armazene água, alimentos, etc. suficientes para sua família por uma semana. Mantenha 3 dias em mochilas 
como parte de seu kit de refúgio de emergência. 
 
Depois que as Informações Extraordinárias sobre o Terremoto de Nankai Trough forem emitidas, mantenha o risco potencial em mente 
ao realizar suas atividades diárias. 

• Evite áreas que estão em risco de tsunami, deslizamentos de terra, etc. tanto quanto possível. 

• Mantenha seus aposentos em um local o mais seguro possível dentro de casa. 

• Não mantenha objetos acima da cabeceira da cama ou em locais altos de onde possam cair e causar ferimentos. 

• Confirme como e onde você deve obter informações confiáveis em caso de emergência. Por exemplo, rádio, redes sociais oficiais de 
autoridades municipais, etc. (Não confie ou compartilhe postagens de redes sociais compartilhadas por amigos se não forem de uma fonte 
confiável). 

 
 
 

 O que acontece depois de testar positivo para a COVID-19 na cidade de Nagoya? 

 (陽性が判明した後の流れ)  

● Se você testou positivo após teste em um centro médico 

Após a alteração dos regulamentos relativos à aplicação da Lei de Doenças Infecciosas, a partir de 26 de 
setembro de 2022, os pacientes diagnosticados em um estabelecimento médico como positivo à COVID-19, 
serão classificados como (A) elegíveis para notificação ao centro de saúde ou (B) inelegíveis para notificação 
ao centro de saúde. 
 

◆ Pacientes elegíveis para notificação ao centro de saúde 

• Pessoas com 65 anos ou mais 

• Pessoas que necessitam de hospitalização 

• Pessoas em risco de doença grave e consideradas por um médico que requerem administração de agentes 
terapêuticos para COVID-19 ou que requerem administração de oxigênio 

• Mulheres grávidas 
Com base no conteúdo da notificação do médico ao centro de saúde, você receberá uma mensagem de texto SMS ou será contatado pelo 
centro de saúde da sua jurisdição por telefone. 

 

◆ Pacientes não elegíveis para notificação ao centro de saúde 

Em princípio, não será contactado pelo centro de saúde, sendo solicitado aos enfermos que cuidem de si próprios durante a sua recuperação. 
Os pacientes não elegíveis para notificação ao centro de saúde não receberão o certificado de recuperação (ryōyō shōmeisho). 
Os pacientes que desejam se recuperar em uma instalação de acomodação (shukuhaku ryōyō) ou utilizar o serviço de entrega de alimentos 
(haishoku sābisu) devem se registrar como paciente positivo (yōseisha tōroku) no Centro de Registro de Pacientes da COVID-19 da Cidade de 

Nagoya (Nagoya-shi yōseisha tōroku sentā /名古屋市陽性者登録センター; veja abaixo). Observe que a elegibilidade para o serviço de entrega 

de alimentos é limitada àqueles que não podem receber assistência de familiares ou amigos, ou não podem usar um supermercado on-line para 
obter alimentos. 

 

● Se você testou positivo após autoteste 

Se você se testou (usando um kit de teste de antígeno aprovado pelo governo ou um teste de PCR sob o Programa 
de Teste de PCR Gratuito da Prefeitura de Aichi) e obteve um resultado positivo, registre-se como paciente positivo 
no Centro de Registro de Pacientes da COVID-19 da Cidade de Nagoya (veja abaixo). 
Os pacientes que testarem positivo após um autoteste e se registrarem no Centro de Registro de Pacientes da 
COVID-19 da Cidade de Nagoya não serão contatados pelo centro de saúde. Os pacientes são solicitados a cuidar 
de si mesmos enquanto se recuperam. 
Você não receberá um certificado de recuperação. 
Os pacientes que desejam se recuperar em uma unidade de acomodação ou usar o serviço de entrega de alimentos podem solicitá-lo após o 
registro. Observe que a elegibilidade para o serviço de entrega de alimentos é limitada àqueles que não podem receber assistência de 
familiares ou amigos usar um supermercado online para obter alimentos. 
 

● Centro de Registro de Pacientes da COVID-19 da Cidade de Nagoya 

O Centro de Registro de Pacientes da COVID-19 da Cidade de Nagoya foi estabelecido para aliviar a tensão prevista nas instalações médicas e 
de teste no caso de um aumento repentino no número de pacientes com COVID-19 e para permitir a determinação imediata de casos 
assintomáticos e leves. 

 
Elegibilidade (deve atender a todas as condições listadas) 

• Pacientes que passaram por uma consulta em uma instituição médica 
1. Residentes da cidade de Nagoya 
2. Pacientes com COVID-19 não elegíveis para notificação ao centro de saúde e que desejam se recuperar em uma unidade de acomodação 

e/ou utilizar o serviço de entrega de alimentos 
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• Pacientes que não se enquadram na condição acima 
1. Residentes da cidade de Nagoya 
2. Pacientes que obtiverem um resultado positivo usando um kit de teste de antígeno aprovado pelo governo ou um teste de PCR sob o 

Programa de Teste de PCR Gratuito da Prefeitura de Aichi 
3. Pacientes que atendem às seguintes condições 

a. Pacientes assintomáticos ou que apresentam sintomas leves e estão estáveis no momento do registro (se você puder julgar por si mesmo 
que não há necessidade de consultar um médico) 

b. Pacientes com menos de 65 anos que não têm condições médicas subjacentes 
c. Pacientes que não são obesos (obesos: IMC de 130 ou superior) 
d. Pacientes que não estão grávidas 

4. Pacientes cujo período de recuperação não terminou 
(*Nota: se sintomático, em até 7 dias a contar do dia seguinte à data de início; se assintomático, em até 7 dias a contar do dia seguinte à coleta da 
amostra) 
 

• Itens necessários ao se cadastrar 
1. Dados de imagem de uma das seguintes formas de identificação pessoal 

a. Carteira de habilitação, Cartão de Número Individual (somente da frente) 

b. Cartão de seguro de saúde, caderneta de pensão, certificado de pensão (*oculte as partes com o número de cadastro [被保険者記号・番

号] cartão de seguro de saúde, [基礎年金番号] documentos relacionados à pensão 

c. Passaporte, Zairyu Card, Certificado de Residente Permanente Especial, certificado de registro de habilitação 
2. Se você mesmo realizou o teste usando um kit de autoteste 

a.Dados de imagem que tenha o nome do kit de autoteste e o fabricante 
b.Dados de imagem mostrando claramente o resultado do teste 

3. Se você foi testado pelo programa de teste de PCR gratuito 
a. Dados de imagem mostrando o nome do site do teste 
b. Dados de imagem mostrando a notificação dos resultados do teste ou a tela de notificação do resultado do teste de um aplicativo de 

smartphone 
4.Se você foi diagnosticado em uma instituição médica 

Dados de imagem do diagnóstico, mostrando claramente o resultado de teste positivo 
Por exemplo, folheto distribuído por instituições médicas “Para aqueles que testaram positivo para COVID-19'', entregue aos pacientes, com 
descrição pela instituição médica. 
 

• Formulário de Registro de Paciente da COVID-19 
Preencha o formulário para registrar o resultado do teste positivo em https://logoform.jp/form/mX9C/135779  (Japonês) 
 
 
 

 Dúvidas do cotidiano: Utilizando seu cartão de número individual ao mudar de endereço 

外国人くらしの Q&A「マイナンバーカードを使うと転出証明書なしで転入届できるか」 

Pergunta:  
Estou me mudando para Nagoya, para isso, fui até a prefeitura do local onde moro atualmente e avisei 
que vou me mudar. O funcionário me disse que, como eu tenho o cartão My Number, ele está 
registrado no chip do cartão, então eu só preciso levar meu cartão My Number e meu Zairyu Card até a 
subprefeitura quando me mudar. Posso realmente me mudar sem o certificado de mudança de 
endereço? 
 
Resposta: 
Se você possui o cartão de Número Individual ("My Number"), você pode usar seu cartão para notificar 
a mudança (tenshutsu todoke). Poderá também notificar a mudança por correio. No caso de utilizar o 
seu Cartão de Número Individual, não será emitido certificado de mudança de endereço (tenshutsu 
shōmeisho), basta apresentar o mesmo (em vez do certificado de mudança de endereço) na prefeitura 
da cidade para onde se mudou e notificar a mudança (tennyū todoke). Os estrangeiros também devem 
apresentar o Cartão de Residência, Zairyū Card. 
 
Se toda a sua família estiver se mudando, você pode usar seu Cartão de Número Individual para a notificação de mudança de todos, mesmo que 
apenas uma pessoa de sua família tenha o Cartão de Número Individual. 
 
Observe também que ao notificar a mudança usando o Cartão de Número Individual, você deve notificar [dentro de 14 dias da data de mudança 
para o novo município] e [dentro de 30 dias da data em que pretende sair]. Se a notificação não puder ser feita dentro desses prazos, você não 
poderá usar o Cartão de Número Individual para o procedimento e precisará ter um certificado de mudança de endereço emitido para concluir o 
procedimento. 
 
Ao usar seu Cartão de Número Individual para notificar a mudança para a cidade de Nagoya, as informações precisam ser confirmadas com o 
município de onde você se mudou. Caso utilize o "serviço de atendimento aos domingos" da cidade de Nagoya, a prefeitura local de onde você se 
mudou pode não estar aberto e, como não será possível confirmar as informações, poderá ser solicitado a retornar à subprefeitura para concluir o 
procedimento. 
 
Lembre-se também que para usar seu Cartão de Número Individual para notificar a mudança, seu código PIN de 4 dígitos será necessário. Se 
você não se lembrar do código, não poderá inserir o código para permitir o acesso às informações. Neste caso, você precisará solicitar que seja 
redefinido e configurar um novo código PIN. 
 
Para mais informações sobre o Cartão de Número Individual, consulte a seção de sua prefeitura local responsável pelo Cartão de Número de 
Individual ou a Central de Atendimento Geral de Número Individual (0120-0178-27 para atendimento em inglês, chinês, coreano, espanhol, 
português, tailandês, nepalês, indonésio, vietnamita e tagalo). 
Site do Cartão de Número Individual: https://www.kojinbango-card.go.jp/pt/
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