
 
 

 Participação do NIC no World Collaboration 

Festival 2019 (「ワールド・コラボ・フェスタ

2019～発見！体験！世界大交流祭」にステージ

出演・ブース出展します！) 

O festival anual World Collaboration Festival é 
um evento cujo tema engloba o intercâm- 
bio internacional, cooperação internacional e 
coexistência multicultural, em que cerca de 80 
organizações, incluindo ONGs, organi- 
zações não-governamentais, empresas e 
organizações públicas, compartilhando suas 
atividades por meio de apresentações e 
estandes. O Centro Internacional de Nagoya 
terá um estande no Collabo Plaza, onde 
poderá aprender através de atividades 
divertidas sobre "Yasashii Nihongo" (japonês 
fácil) e o Movimento Mundial Terakoya. No 
palco, instrutores do "NIC Chikyu Shimin 
Kyoshitsu", apresentarão músicas e danças de 
sua terra natal e suas conexões com a cultura 
e a vida local (12/Outubro por volta das 14h10) 
Data: 12 (sábado) e 13 (domingo) de Outubro 
das 10h às 18h 
Local: Oasis 21 Ginga no Hiroba - Nagoya-shi 
Higashi-ku 
Entrada: franca 
Acesso: saída 4 da estação [Sakae] do metrô 
das linhas Higashiyama ou Meijo 
 
 

 UNHCR WILL2LIVE Cinema 2019 

(UNHCR WILL2LIVE 映画祭 2019) 

O festival de cinema apresenta filmes 
retratando o espírito indomável dos refugia- 
dos enfrentando dificuldades em todo o mundo. 
O evento de Nagoya é co-apresen- 
tado pelo ACNUR Japão (Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados) e o 
Centro Internacional de Nagoya. Confira no 
site oficial, os detalhes do evento. 
Data: 13 (domingo) e 14 (segunda) de 
Outubro (às 11h30, 14h30 e 17h30 nos dois 
dias) 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall 
Anexo 
Entrada: franca 
Informações: Japan for UNHCR UNHCR 
WILL2LIVE cinema Office - Tel: 03-6427-7305 
Webiste oficial: 
https://unhcr.refugeefilm.org/2019/ 
 

 Leitura de Livros Infantis em Língua 

Estrangeira (外国語で楽しむ絵本の会) 

Tragam seus filhos e não percam esta 
oportunidade de conhecer novas línguas de 
forma divertida. O idioma está sujeito a 
alteração sem aviso prévio. A participação é 
gratuita e não necessita reserva. Participe! 
Data: 27 (domingo) de Outubro das 14h às 
14h30 – Leitura de livros em inglês e outro 
idioma 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de 
Nagoya 
Data: 2 (sábado) de Novembro das 10h30 às 
11h – Leitura de livros em inglês 

Local: Bibilioteca da Subprefeitura de 
Nakamura – Nagoya-shi Nakamura-ku 
Nakamura-cho Chanoki 25 
Data: 24 (domingo) de Novembro das 14h às 
14h30 – Leitura de livros em inglês e outro 
idioma 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de 
Nagoya, no 3º andar 
 

 Conhecer o mundo durante o almoço (ラ

ンチタイムに世界を学ぼう！) 

Aproveite o horário do almoço num dia da 
semana na Biblioteca do NIC para aprender de 
forma divertida sobre idiomas e culturas de 
vários países. Os funcionários estrangeiros do 
NIC servirão de guia aos participantes. 
Poderão entrar e sair quando quiserem, além 
de poder trazer o seu almoço. 
Data: 30 (quarta) de Outubro, 27 (quarta) de 
Novembro das 12h15 às 13h15 (cada sessão) 
Local: Espaço de Intercâmbio da Biblioteca do 
Centro Internacional de Nagoya 
Entrada: franca 
Informações: Balcão de Informações do NIC 
– Tel: 052-581-0100  
 
 

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

ma (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. 
Datas da reunião explicativa: 1º (sexta) de 
Novembro e 2 (domingo) de Fevereiro de 2020 
das 13h30 às 14h30. 
Local: Centro Internacional de Nagoya  
Inscrições: por telefone ou e-mail, até as 17h 
do dia anterior à data da reunião explicativa. 
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 
 

 Caminhada de Intercâmbio do NIC (NIC国際

交流ウォーキング) 

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 Porto de Nagoya e de Tsukiji, incluíndo o 
Centro de Prevenção de Desastres de Minato, a 

ponte Heiwa, o Garden Futo, o Nagoya Port 
Building e o Porto de Nagoya. 
Data: 23 (sábado, feriado) de Novembro das 10h às 
13h 
Local: encontro em frente à saída 1 da estação 
[Minato Kuyakusho] do metrô da linha Meiko às 
9h45. 
Taxa de participação: gratuita 
Reserva: 30 vagas (20 estrangeiros e 10 
japoneses) por ordem de reserva. Os interessa- dos 
deverão enviar e-mail para o Balcão de Informações 
do NIC a partir de 26 (sábado) de Outubro, 
informando nome completo, naciona- 
lidade, idioma, número de telefone de contato e se 
necessita ou não de intérprete.  
Atenção: a reserva será aceita somente por e-mail. 
E-mail: nicwalking@nic-nagoya.or.jp 
Informações: Balcão de Informações do NIC - Tel: 
052-581-0100   
 
 

 Evento co-patrocinado pelo NIC (NIC共催事

業) 

Inscrições para a 34ª Exibição de 

Artistas Estrangeiros (外国人芸術作品展

作品募集) 

A 34a Exibição de Artistas Estrangeiros (FAE 
34o), será realizada de 29 de outubro a 3 de 
novembro deste ano, na sala de exibições do 
4o andar do Centro Internacional de Nagoya.  
Organizada pela Central Japan International 
Society, com apoio do Centro Internacional de 
Nagoya (NIC), esta mostra cada vez mais 
popular, continua a atrair uma gama diversifi- 
cada de artistas estrangeiros. Se você é um 
pintor, escultor, aquarelista, fotógrafo, xilo- 
gravurista ou está envolvido em qualquer outro 
tipo de criação artística, esta é uma excelente 
oportunidade para mostrar sua arte, exibindo 
suas obras junto a outros artis- 
tas estrangeiros. O formulário de inscrição e o 
manual de instruções atualizados poderão ser 
solicitados pelo e-mail 
nagoyafae@hotmail.com ou efetuando 
download do site da FAE abaixo. Lembrando 
ainda que, os artistas devem se inscrever o 
quanto antes para evitar decepções, uma vez 
que o espaço será distribuído por ordem de 
inscrição. O prazo para inscrição é até o dia 
15 de outubro. Não serão aceitas inscrições 
após esta data. 
Data da exposição: 29 (terça) de Outubro a 3 
(domingo) de Novembro 
Local: Sala de Exibições do 4º andar do 
Centro Internacional de Nagoya 
Inscrições: inscrições abertas até o dia 15 de 
outubro, diretamente com a Central Japan 
International Society. Não é possível efetuar a 
inscrição no NIC. 
Informações: Central Japan International 
Socitey (CJIS)  
E-mail: nagoyafae@hotmail.com 
Website: http://tiny.cc/FAE 
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 34º Exibição de Artistas Estrangeiros 

(第 34 回外国人芸術作品展) 

A exibição  de Artistas Estrangeiros será 
realizada pelo 34o ano consecutivo. 
Organizada pela Central Japan International 
Society (CJIS), com apoio do Centro 
Internacional de Nagoya (NIC), esta mostra 
cada vez mais popular, continua a atrair uma 
gama diversificada de artistas estrangeiros. 
Venha prestigiar a exposição e veja de perto o 

que estes artistas, inclusive brasileiros, estão 
criando. Vocês poderão se surpreender!. 
Data: 29 (terça) de Outubro a 3 (domingo) de 
Novembro 
Local: Sala de Exibições do 4º andar do 
Centro Internacional de Nagoya 
Informações: Central Japan International 
Socitey (CJIS) – Fax: 052-774-0483 E-mail: 
nagoyafae@hotmail.com 
 

  

 
 Festival Cultural Yattokame (やっとかめ文化祭) 

Um festival municipal, viajando pela cultura, ao longo do tempo. Será 
realizado o festival 
cultural e histórico de 
Nagoya, com 
apresentações 
culturais tradicionais, 
palestras e workshops 
sobre a história e 
culturas tradicionais 
da cidade e passeios 
conhecendo os 
pontos turísticos e 
atrativos da cidade de Nagoya. 
Período: de 26 (sábado) de Outubro a 17 (domingo) de Novembro 
Local: em vários pontos da cidade 
Performances de rua: Kyogen, Kabuki, Kodan (histórias cômicas) e 
muito mais 
Performances de Artes Tradicionais: teatro Noh, Tsugaru-jamisen 
(shamisen), sankyoku (performance com três tradicionais instrumentos 
incluindo Koto) e mais. 
Palestras e workshops: sinta e experiencie a história e a cultura 
tradicionais através de palestras e workshops em locais históricos e 
importantes bens culturais (20 sessões) 
Passeio histórico pela cidade de Nagoya: são 40 rotas descobrindo 
os pontos turísticos, com acompanhamento de guia local.  
Poderão confirmar a programação detalhada, os locais e horários das 
apresentações no site oficial.  
Website: https://yattokame.jp/ 
 

 Kono Michi Hitosuji – Exposição de artesãos de Owari Nagoya 

(この道ひとすじ｢尾張名古屋の職人展｣) 
Neste evento, mestres e artesãos de várias categorias desta região de 
Owari Nagoya, estarão reunidos no centro da cidade, expondo e 
demonstrando suas técnicas, desde as mais tradicionais até as 
técnicas modernas indispensáveis ao nosso cotidiano. Poderão ainda 
aprender suas técnicas nas oficinas experimentais (algumas pagas) 
além de poder comprar os seus produtos. No palco, poderão apreciar 
as demonstrações de técnicas destes mestres. Venha conferir! 
Data: 18 (sexta), 19 (sábado) e 20 (domingo) de Outubro 
Horários: dia 18 (sexta) das 10h às 18h, dia 19 (sábado) das 10h às 
19h e 20 (domingo) das 10h às 17h 
Local: Oasis 21 (Ginga no Hiroba) e NHK Nagoya Hoso Center Bldg 
[Plaza Wave 21] – Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1 chome 
Entrada: franca 
Acesso: 3 minutos da estação [Sakae] do metrô das linhas 
Higashiyama ou Meijo 
Informações: Departamento de Economia, Comércio e Indústria da 
Cidade de Nagoya - Tel: 052-972-3146 (em japonês) 
 

 Teatro Noh de Nagoya [Apresentação Regular de Outubro] 

(名古屋能楽堂 10 月定例公演） 

Programação: 
Kyogen “Hagidaimyo” (Escola Izumi) Kentaro Okutsu 
Noh "Jinenkoji" (Escola Kita) Akira Matsui 
Data: 19 (sábado) de Outubro a partir das 14h 
Local: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de Nagoya) - Nagoya-shi 
Naka-ku Sannomaru 1-1-1 
Ingresso: para cada apresentação, assento reservado 4.100 ienes, 
assento livre 3.100 ienes, estudantes (até 25 anos) 2.100 ienes 
(acréscimo de 500 ienes para o ingresso do dia do assento livre). 
Estrangeiros que apresentarem documentos que comprovem a 
nacionalidade, como passaporte, terão desconto de 10% no ingresso 
antecipado e do dia (somente no Teatro Noh de Nagoya). Empréstimo 
gratuito de fone de ouvido com comentário em inglês/japonês. 
Acesso: 10 minutos da saída 1 da estação [Sengencho] do metrô da 
linha Tsurumai ou 12 minutos da saída 7 da estação [Shiyakusho] do 
metrô da linha Meijo 
Informações: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de Nagoya) - Tel: 
052-231-0088 (em japonês)  

 
 

 Inazawa Sand Festa 2019 (稲沢サンドフェスタ 2019) 

Um evento anual para quem aprecia esculturas de areia. Confira a 
criatividade dos escultores sob o tema "Harmonia bela - a beleza do 
Japão". 
Data: 12 (sábado) a 20 (domingo) de Outubro. Evento principal nos 
dias 12 (sábado) e 13 (domingo) de Outubro das 10h às 15h30 
Local: Sario Park Sobue (compreende 3 parques: o ponto principal no 
Kokuei Kiso Sansen Koen Wild Nature Plaza), o Ken-ei Kisogawa 
Sobue Ryokuchi e o Shiei Sobue Wild Nature Ryokuchi) - Inazawa-shi 
Sobue-cho 
Entrada: franca 
Acesso: nos dias do evento principal, ônibus gratuito entre a estação 
[Morikami] da linha de trem Meitetsu Bisai e o parque. De carro, 15 
minutos da IC de Hashima pela via expressa Meishin. 
Website: http://inazawa-sandfesta.com/ (em japonês) 
 

 42º Osu Daido Chonin Matsuri - Festival dos Artistas de Rua (第

42 回大須大道町人祭） 

O Osu Daido Chonion Matsuri é um festival que apresenta uma 
variedade diversificada de performances de rua, incluindo 
malabarismo, mímica, um show com artistas cobertos de pó dourado, 
uma procissão de cortesãs em trajes tradicionais e muito mais. 
Data: 19 (sábado) de Outubro das 12h às 20h e 20 (domingo) de 
Outubro das 11h às 18h20 
Local: arredores do templo de Osu Kannon e galeria comercial de Osu 
- Nagoya-shi Naka-ku 
Entrada: franca 
Acesso: descer na estação [Kamimaezu] do metrô das linhas Meijo ou 
Tsurumai, ou na estação [Osu Kannon] do metrô da linha Tsurumai 
Website: http://www.ohsu-gei.net/ 
 

 Tokoname-yaki Matsuri (第 53 回常滑焼まつり) 

A cidade de Tokoname, na 
península de Chita, é conhecida 
como um dos seis fornos de 
cerâmica mais antigos do Japão e 
a terra natal do "Tokoname-yaki", 
a cerâmica de Tokoname, 
produzida desde o final do período 
Heian e suas técnicas tradicionais 
continuam a ser transmitidas. Este 
evento de dois dias, realizado em 
vários pontos na cidade de 
Tokoname, não é apenas uma ótima oportunidade para comprar 
alguns utensílios de cerâmica exclusivos, mas também experimentar 
produtos locais e descobrir algo novo com uma variedade de 
demonstrações e atividades em cada local. 
Data: 5 (sábado) e 6 (domingo) de Outubro  
Local: Boat Race Tokoname (5/Outubro das 9h às 17h, 6/Outubro 9h 
às 16h); CeraMall (Tokoname-yaki Oroshi Danchi Kyodo Kumiai)(5 e 
6/Outubro 9h às 17h); Yakimono Sampomichi (5 e 6/Outubro 9h às 
17h); Aeon Mall Tokoname (5/Outubro 10h às 17h e 6/Outubro 10h às 
16h) e outros pontos na cidade de Tokoname. 
Acesso: redondezas da estação [Tokoname] da linha de trem Meitetsu 
Tokoname. Ônibus gratuito ligando a estação de Tokoname, Boat Race 
Tokoname, estação [Rinku Tokoname] (Aeon Mall Tokoname) e 
CeraMall, das 9h às 17h a cada 30 minutos. 
Website: http://tokoname-event.jp/ (em japonês) 
 

 Arimatsu Dashi Matsuri 

(有松山車まつり) 

O Arimatsu Dashi Matsuri é 
o principal evento de outono 
do Santuário Arimatsu 
Tenmanhsa, realizado no 
primeiro domingo de outubro 
(festival principal), com 
eventos também realizados 

DICAS DE EVENTOS  

Image courtesy of Yattokame Festival 

Photo courtesy of Arimatsu Narumi Shibori Kaikan 
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no dia anterior, com o santuário e o arimatsu Tokaido como principais 
locais. Composto por três partes principais, os eventos da véspera do 
festival (zen'ya-sai) e o festival principal (hon-matsuri) são cerimônias 
religiosas, enquanto o festival noturno (yomatsuri) é realizado para 
diversão dos moradores locais. 
Data: 5 (sábado) de outubro (eventos da véspera do festival, a partir 
das 18h) e 6 (domingo) de Outubro (festival principal a partir das 9h30 
e festival noturno a partir das 18h) 
Local: Arimatsu Tenmansha (Santuário de Arimatsu Tenmansha), 
Arimatsu Tokaido e arredores - Nagoya-shi Midori-ku 
Acesso: 10 minutos a pé, a noroeste da estação de [Arimatsu]  da 
linha de trem Meitetsu Nagoya Honsen 
 

 Feira do verde e plantas suculentas (久屋大通庭園フラリエ「多

肉とみどりのマルシェ」) 

Uma feira diferente com plantas suculentas, plantas decorativas, 
artesanato e muito mais. O evento inclui ainda talk show (18 (sexta) 
das 11h30 às 12h) e workshop (18 (sexta) das 13h30 às 15h, 5.000 
ienes, máximo de 60 vagas) com o ator Masashi Mikami e ainda, 
workshop de abóbora de halloween (18 (sexta) das 15h30 às 16h30 e 
20 (domingo) das 15h às 16h, 3.500 ienes, máximo de 20 pessoas). 
Confira os detalhes no site abaixo. 
Data: 18 (sexta) a 20 (domingo) de Outubro das 9h às 17 (9h às 16h 
no dia 20) 
Local: Hisayaodori Teien Flarie (Parque Flarie) - Nagoya-shi Naka-ku 
Osu 4-4-1 
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 
Website: http://www.flarie.jp/ 
 

 65º Festival de Nagoya (第 65 回名古屋まつり) 

O maior festival de Nagoya nesta época do ano. A principal atração do 
festival é o desfile com cerca de 600 pessoas, incluindo senhores 
feudais locais, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. 
Desfile de carros alegóricos (patrimônios culturais designados da 
cidade de Nagoya), Kagura, carros decorados com flores estarão 
desfilando pelas ruas da cidade. Além dos desfiles, também serão 
realizados eventos no Parque Hisaya Odori (Mochinoki Hiroba), 
EDION Hisaya Hiroba, Angel Hiroba e Oasis 21 em Sakae, Yaba-cho e 
no Castelo de Nagoya. 
Data: 19 (sábado) e 20 (domingo) de Outubro 
Programação do desfile: 
19 (sábado) de Outubro: 13h40 carro de flores e desfile dos

guerreiros da "Batalha de Sekigahara" vestidos à caráter, partem 
daestação de Nagoya, passando por Sasashima, Fushimi, Sakae, 
terminando em Yaba-cho 
20 (domingo) de Outubro: 11h carros alegóricos (Dashi) e mikoshi 
infantil (santuário portátil) (seguem para Sakae); desfile das cidades 
irmãs, carros de flores, a boneca "Nana-chan" e comitiva, desfile dos 
guerreiros da "Batalha de Sekigahara" partem da prefeitura de Nagoya, 
seguindo por Sakuradori Otsu, Sakae, Yaba-cho 
Acesso: Prefeitura de Nagoya - estação [Shiyakusho] do metrô da 
linha Meijo; Sakae - estação [Sakae] do metrô das linhas Meijo ou 
Higashiyama; Yaba-cho - estação [Yaba-cho] do metrô da linha Meijo 
Entrada: franca 
* Entrada franca para as seguintes instalações da cidade de 
Nagoya no dia 20 (domingo) de Outubro: Castelo de Nagoya 
(também no dia 19 (sábado); Jardim Zoológico e Botânico de 
HIgashiyama, Higashiyama Sky Tower, Parque Shirotori, Parque 
Tokugawa, Togokusan Fruits Park, Futabakan, Caminho Cultural 
Shumokukan, Yokiso Villa, Museu da Cidade de Nagoya (somente a 
exposição permanente), Museu de Arte da Cidade de Nagoya 
(somente a exposição permanente), Museu de Ciências da Cidade de 
Nagoya (somente a exposição permanente). 
Website: http://www.nagoya-festival.jp/ 
 

 Messe Nagoya 2019 (メッセナゴヤ 2019) 

Uma das maiores feiras intersetoriais do Japão, o Messe Nagoya 2019 
contará com mais de 1.400 empresas e organizações expositoras, 
com uma expectativa de mais de 60 mil visitantes. Desde novos 
mercados e novos parceiros de negócios até as mais recentes 
tecnologias e produtos, o Messe Nagoya oferece várias dicas e 
oportunidades de conhecer e aprimorar os negócios. Com mais de 60 
mil empresários interagindo ao longo de quatro dias, o Messe Nagoya 
e as várias indústrias participantes gerarão um efeito sinérgico para 
transformar o futuro. Não perca esta grande oportunidade, não apenas 
para empresários, mas também para estudantes e o público em geral 
sobre as últimas tendências em tecnologia e produtos. 
Data: 6 (quarta) a 9 (sábado) de Novembro das 10h às 17h (dia 8 
(sexta) até as 18h e dia 9 (sábado) até as 16h) 
Local: Port Messe Nagoya - Nagoya-shi Minato-ku 
Entrada: franca 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Kinjo Futo] da linha de trem 
Aonami 
Website: https://www.messenagoya.jp/ 

 

 
 

 Daimyo e a cerâmica - As obras-primas da família Owari 

Tokugawa (「殿さまとやきもの―尾張徳川家の名品―」) 

Esta exposição apresenta uma seleção de 
objetos delicados dentre vasos de 
cerâmica que adornavam as várias cenas 
da vida pública e privada dos chefes do 
clâ Owari Tokugawa, que ficaram atrás 
apenas da família shogunal. 
Data: até 10 (domingo) de Novembro das 
10h às 17h (entrada permitida até as 
16h30). Fechado às segundas-feiras 
(exceto 14/Outubro e 4/Novembro), 
15/Outubro e 5/Novembro (terça) 
Local: Tokugawa Bijutsukan (Museu de 
Arte Tokugawa) - Nagoya-shi Higashi-ku 
Acesso: 10 minutos a pé da saída sul da 
estação [Ozone] da linha de trem JR 
Chuo.  
Ingresso: adultos 1.400 ienes, estudantes 
do ensino médio e universitários 700 ienes, 
crianças do ensino fundamental 500 ienes 
Website: https://www.tokugawa-art-museum.jp/en/ 
 

 Exposição das obras-primas da coleção do Museu de Arte 

Menard (「メナード美術館 コレクション名作展 2019」) 

As obras de arte podem revelar vários "episódios", como as relações 
do artista com quem o rodeia e o contexto que leva à criação da obra. 
Esta exposição seleciona cerca de 80 obras do acervo de mais de 
1.500 obras da coleção do Museu de Arte Menard, apresentadas com 
um episódio associado a cada obra. 
Data: 4 (sexta) de Outubro a 22 (domingo) de Dezembro das 10h às 
17h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Fechado: às segundas-feiras (exceto 14/Outubro e 4/Novembro), 
15/Outubro e 5/Novembro (terça). Parte da exposição será alterada 
em 5/Novembro 

Local: Menard Bijutsukan (Museu de 
Arte Menard) - Aichi-ken Komaki-shi 
Ingresso: adultos 900 ienes, 
estudantes do ensino médio e 
universitários 600 ienes, estudantes 
do ensino fundamental 300 ienes, 
portadores da caderneta de 
deficiente e um acompanhante 
gratuito. 
Acesso: 15 minutos a pé da estação 
[Komaki] da linha de trem Meitetsu 
Komaki, com conexão à linha 
Kamiida do metrô 
Website: https://museum.menard.co.jp/ 
 

 Caravaggio 2019-2020 Exposição Especial ( 特別展「カラヴァッジ

ョ展」) 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610) é um dos pintores 
nacionais da Itália. Existem poucas oportunidades no Japão para ver 
suas obras, e ele permanece desconhecido para muitos japoneses.  
Confira a aura intensa das obras de Caravaggio, sua maneira 
extremamente vívida e realista, o jogo hábil entre luz e sombra e a 
profunda espiritualidade. 
Data: 26 (sábado) de Outubro a 15 (domingo) de Dezembro das 9h30 
às 17h (sextas-feiras até as 20h) (entrada permitida até 30 minutos 
antes do fechamento)  
Fechado: às segundas-feiras (exceto 4/Novembro, feriado) e 
5/Novembro (terça) 
Local: Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Nagoya) - 
Nagoya-shi  Naka-ku 
Ingresso: adultos 1.300 ienes (1.100 ienes); estudantes do ensino 
médio e universitários 900 ienes (700 ienes); crianças até o ensino 
fundamental gratuito. Os valores entre parênteses são os ingressos 
antecipados e para grupos acima de 20 pessoas (o ingresso permite 
acesso à exposição permanente do museu) 

Ewer, banana plant design, 

sensanbin type, celadon. 

（青磁芭蕉文仙盞瓶） 

© The Tokugawa Art Museum 

DICAS CULTURAIS  

André Derain, Île-de-France landscape 

Premier collection of the Menard Art 

Museum 

http://www.flarie.jp/
http://www.nagoya-festival.jp/
https://www.messenagoya.jp/
https://www.tokugawa-art-museum.jp/en/


Acesso: 8 minutos da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das 
linhas Higashiyama ou Tsurumai 

Website: http://www.art-museum.city.nagoya.jp/ 
Website da exposição: http://m-caravaggio.jp/ (em japonês)

 
 

 Procedimentos para admissão na 1ª série do Shogakko (Escola Primária) (小学校新一年生の入学案内) 

Poderão realizar os trâmites para ingresso na 1a série do Shogakko, as crianças estrangeiras, com registro 
de residência, nascidas entre 2 de abril de 2013 a 1º de abril de 2014.  
1. Exame de saúde pré-matrícula (Nyugakumae no Kenko Shindan): receberão da escola que irá 
frequentar, via correio, o aviso do exame médico de admissão, até meados deste mês. A criança deverá 
comparecer na escola na data e horário marcado, acompanhada de seu responsável, levando os 
formulários preenchidos, juntamente com o aviso. Para mais informações, entre em contato com a Divisão 
de Saúde Escolar (Gakko Hokenka) da Secretaria de Educação (tel: 052-972-3246). 
  
2. Após efetuado o exame, receberá da prefeitura a notificação de admissão escolar, o [Shugaku 

Tsuchisho/就学通知書] até final de janeiro do próximo ano, indicando o nome da escola que irá frequentar e 

a data de ingresso no mês de abril.  
 
3. As crianças estrangeiras, com registro de residência que pretendem ingressar na escola pública, mas 
que ainda não fizeram os trâmites, devem procurar a prefeitura ou subprefeitura onde residem, no setor de 

assuntos civis [Shiminka / 市民課] e efetuar os trâmites.  

 
* Não é permitido ingressar em escola fora da jurisdição onde reside, informando um endereço falso. Caso haja algum motivo justificável para que a 
criança necessite estudar em escola de outra jurisdição, consulte a prefeitura ou subprefeitura onde reside. 
Informações:  subprefeituras no Setor de Assuntos Civis (Shimin-ka) ou sucursais no Setor de Bem-estar dos Cidadãos (Kumin Seikatsu-ka) 
 
 

 Aviso da Cidade de Nagoya sobre os cupons premium (名古屋市プレミアム付商品券販売に関するお知らせ) 

Os formulários de solicitação dos cupons premium (puremiamu-tsuki shohin-ken) foram enviados pelo correio a partir do final do mês de julho aos 
residentes isentos do imposto residencial (em base per capita) para o ano fiscal de 2019. Para comprar os cupons, envie o formulário de solicitação 
preenchido pelo correio. Caso seja aprovado, após 1 a 2 meses, receberá pelo correio um cupom (konyu hikikae-ken) para comprar os cupons 
premium da cidade de Nagoya. Leve o cupom (konyu hikikae-ken) até o balcão de venda dos cupons premium para adquirir o seu cupom.  
Caso queira receber o formulário de solicitação traduzido (disponível nos idiomas inglês, chinês, espanhol, português, filipino, coreano e vietnamita), 
entre em contato com o call center civil (com intérpretes nos idiomas acima) e solicite o envio do formulário em seu idioma. 
 
Os cupons para a compra dos cupons premium estão sendo enviados pelo correio, desde o final de setembro, para os chefes de família com 
crianças nascidas entre 2 de abril de 2016 e 30 de setembro de 2019.  
Informações: Call Center Civil - Tel: 050-3085-6824 - dias úteis das 9h às 17h. Não há atendimento aos sábados, domingos e feriados nacionais. 
 
 

 Restrições de tráfego devido à Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do G20 em Aichi-Nagoya 

(G20 愛知・名古屋外務大臣会合開催に伴う交通規制に注意してください！) 

A Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do G20 Aichi-Nagoya, será realizada no Nagoya Kanko Hotel, na 
cidade de Nagoya, nos dias 22 (sexta) e 23 (sábado, feriado) de Novembro de 2019. 
Como muitos dignitários internacionais e japoneses, além de pessoas relacionadas à mídia, visitarão Nagoya, 
entrarão em vigor restrições de tráfego em grande escala no centro da cidade de Nagoya e nas vias expressas nos 
dois dias e nos dias que antecede e sucede os dias da reunião. 
Durante este período, evite o uso do carro, utilizando transporte público sempre que possível. Os operadores de 
veículos comerciais devem reagendar seu horário de funcionamento durante esse período. Os detalhes das restrições 
de tráfego serão anunciados, uma vez confirmados, pelo site da cidade de Nagoya.  
Agradecemos a sua cooperação. 
 
 

 Dúvidas do cotidiano: e se eu me inscrever no seguro de saúde? 外国人暮らし Q&A「健康保険に加入したら」 

Estou no Japão há 10 anos e atualmente trabalho como instrutor de língua inglesa. Em vez de trabalhar em uma 
única escola, sou contratado por várias escolas. Até agora, nunca havia me inscrito no seguro de saúde do Japão, 
mas estou pensando em me inscrever. Se eu me inscrever, o que acontecerá com meus pagamentos?  
 
Resposta:  
Em princípio, os residentes estão inscritos no Kokumin Kenko Hoken (Seguro Nacional de Saúde) administrado pelo 
município em que residem, exceto se estiver inscrito em outro tipo de kenko hoken, por exemplo, se trabalha em uma 
empresa e está inscrito o kenko hoken através do seu empregador. É importante entender que o kenko hoken é um 
seguro médico público; não corresponde ao seguro médico fornecido por uma companhia de seguros. 
 
No seu caso, como não pode se inscrever no kenko hoken através de um empregador, por exemplo, será preciso se 
inscrever no Kokumin Kenko Hoken. Em princípio, a inscrição é obrigatória a partir do momento em que se registra 
como residente do seu município, assim como a obrigação de pagar as taxas do seguro (hokenryo). A partir desse 
momento, será obrigado a pagar as taxas do seguro ou impostos de seguro (alguns municípios se referem a isso como hokenzei (imposto sobre 
seguros), que podem ser cobrados como um tipo de imposto. Abaixo denominado [taxas do seguro]). 
 
Embora seja obrigado a pagar as taxas do seguro a partir do momento em que é obrigado a se inscrever no kenko hoken, existem limites 
especificados por lei sobre o período em que os municípios podem exigir o pagamento das taxas. Para as taxas do seguro (hokenryo), o limite é de 
dois anos de taxas não pagas; para imposto de seguro (hokenzei), o limite é de cinco anos de taxa não paga. A menos que haja uma suspensão no 
prazo, não será solicitado a pagar as taxas / imposto de seguro não pagas antes desse período. 
 
No seu caso, teria a obrigação de se inscrever no seguro de saúde há 10 anos, com a mesma obrigação de pagar as taxas do seguro, no entanto, 
efetuando a inscrição agora, poderá ser cobrado o equivalente a 2 ou 5 anos.  
Em qualquer caso, você deve solicitar imediatamente o Seguro Nacional de Saúde e consultar o escritório da sua jurisdição sobre as taxas a serem 
pagas. 

DICAS DO COTIDIANO  

http://www.art-museum.city.nagoya.jp/
http://m-caravaggio.jp/

