
 

 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: 1 (sábado) de Junho (10h30 às 11h) – leitura de livros em inglês  
Local: Biblioteca de Nakamura – Nagoya-shi Nakamura-ku Nakamura-cho Aza 
Chanoki 25 banchi Nakamura Koen Bunka Plaza 1F 
Entrada: franca 
Acesso: cerca de 10 minutos da estação [Nakamura Koen] do metrô da linha 
Higashiyama 
Datas: 23 (domingo) de Junho (14h às 14h30) – leitura de livros em inglês 
14 (domingo) de Julho das 14h às 14h30 – leitura de livros em inglês 
28 (domingo) de Julho das 14h às 14h30 – leitura de livros em inglês e outro 
idioma 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar 
Entrada: franca 
 

 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 no mês 
de setembro). 
Datas da reunião explicativa: 5 (sexta) de Julho, 15 (domingo) de Setembro e 
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 
 

 Bazar de Livros Usados (本のリサイクルバザー) 

Este bazar é realizado todos os anos com o intuito de promover a 
compreensão internacional dos moradores locais e a utilização efetiva de livros e 
revistas. Livros de bolso, livros infantis, sobre o Japão, para estudo de japonês e 
muito mais. Os preços são definidos pelos visitantes, como doação. Parte da 
renda será revertida para a alfabetização de países em desenvolvimento através 
da UNESCO Japan e para a compra de novos livros. 
Data: 2 (domingo) de Junho das 13h às 15h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar, Sala de Conferência 1 
Entrada: franca 
Informações: Balcão de Informações – Tel: 052-581-0100 
 

 Chikyu Shimin Kyoshitsu [Descobrir! Vivenciar! Campus do Cidadão 
Global]  

(NIC地球市民教室「発見！体験！地球市民キャンパス」) 

Um seminário para conhecer os problemas que o mundo e o Japão têm 
em comum e o vínculo entre nossas vidas, buscando soluções para 
resolver os mesmos. 
Data: 30 (terça) de Julho das 13h às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Reuniões 1 
Público alvo: estudantes do ensino fundamental (Chugakko), ensino 
médio (Koko) e pessoas ligadas à educação 
Número de vagas: 40 pessoas (por ordem de reserva) 
Reserva: a partir do dia 25 (terça) de junho por telefone, e-mail ou pelo site. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5691 
E-mail: :koryu@nic-nagoya.or.jp 

 Workshop sobre prevenção de catástrofes (防災サロン) 

Um workshop sobre prevenção de catástrofes para estrangeiros. Estandes de 
apresentação de kit de emergência, degustação de alimentos de emergência e 
outros, onde poderão aprender sobre prevenção de catástrofes. Intérpretes de 
inglês, português, espanhol, chinês e filipino. Brindes de prevenção para os 
participantes! Não é necessário efetuar reserva. 
Data: 21 (domingo) de Julho das 11h30 às 14h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar Sala de Exibição 1 
Público alvo: estrangeiros residentes 
Taxa de participação: gratuita 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5689  
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Férias de Verão – Curso de Língua Japonesa do NIC para Crianças 

(NIC夏休み子ども日本語教室) 

O NIC estará oferecendo o Curso de Língua Japonesa voltado às crianças 
durante as férias de verão, para que não tenham dificuldades ao retornar às aulas 
após as longas férias. Os professores voluntários ministrarão aulas de japonês, 
necessárias ao cotidiano e na vida escolar. 
Inscrição: dia 21 (domingo) de Julho das 12h30 às 13h (acompanhado do 
responsável) 
Local da inscrição: Centro Internacional de Nagoya 4º andar Sala de Exibições 
3. Solicitamos que no dia da inscrição, o responsável pelo aluno compareça para 
acompanhar a criança. Deverá trazer o formulário de inscrição preenchido e 
entregar ao professor de japonês. 
Período do curso: todas as quartas e domingos de 24 (quarta) de Julho a 28  
(quarta) de agosto e 10 (sábado) de agosto (dias 11 (domingo) e 14 (quarta) não 
haverá aula) 
Horário do curso: das 10h às 11h30 
Público alvo: crianças de 6 a 15 anos (nascidas entre 2/abr/2004 a 1/abr/2013) 
que não possuem a língua japonesa como língua materna (estudantes do 
Shogakko e Chugakko ou equivalente) 
Número de vagas: 50 pessoas 
Taxa: 1.000 ienes (10 aulas) 
Informações: Divisão de intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5689 E-mail: 
vol@nic-nagoya.or.jp 
 

Eventos com apoio do NIC (NIC後援事業) 

 Estrangeiros que amam o Japão – 5º Photo Festival in Japan 

(日本を愛する外国人たち～第5回フォトフェスティバル in Japan～) 

Uma exposição de fotos com o tema [As quatro estações do Japão], reunindo 
fotógrafos estrangeiros radicados no Japão. Uma oportunidade destes fotógrafos 
exporem trabalhos para um público que aprecia boas imagens e interagirem com 
outros fotógrafos. Venha conferir!  
Data: 1º (sábado) e 2 (domingo) de Junho  
Horário: 1º (sábado) de Junho das 9h às 20h e 2 (domingo) de Junho das 9h às 
18h  
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Exibições 1, 2 e 3  
Entrada: franca  
Informações: e-mail: focusjp55@gmail.com  
 

 Festival da Hungria em Aichi (ハンガリーフェスティバル in愛知) 

Em comemoração aos 150 anos de relações diplomáticas entre Japão e Hungria, 
especialistas da cultura e arte húngara, residentes na região de Chubu, 
apresentam seus tópicos favoritos. Os temas incluem músicas da vida de Franz 
Liszt, dança típica Táncház, jazz e música pop húngaros, o pintor Csontváry e 
outros. O evento foca ainda pontos turísticos, doces e gourmet húngaros, até 
então pouco apresentados.  Não percam ainda a exposição de pinturas de 
crianças e bordados húngaros e intercâmbio entre os participantes. 
Data: 9 (domingo) de Junho das 13h30 às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Taxa: adultos 1.500 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito 
Informações e reserva: Aichi-ken Hangari Yuko Kyokai – Tel/Fax: 0568-76-4347 
(em japonês) E-mail: ambt@hotmail.co.jp 
Website: http://aicsimagyar.sakura.ne.jp/wp/ 
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 Gulf Nagoya Nostalgic Car Festival 2019 (Gulf名古屋ノスタル

ジックカーフェスティバル 2019) 

Um evento para os 
amantes de carros 
clássicos, os "carros 
nostálgicos". Além da 
exposição de carros 
por proprietários 
particulares, terá 
exposição de lojas 
especializadas em 
equipagem e peças 
de carros e motos 
clássicos, além de 
venda de produtos usados. 
Data: 8 (sábado) e 9 (domingo) de Junho das 10h às 16h 
Local: Port Messe Nagoya Pavilhão 1 - Nagoya-shi Minato-ku Kinjo 
Futo 2-2 
Ingresso: adultos 1.800 ienes, crianças até o primário gratuito 
Website: 
http://www.nostalgic.co.jp/contents2019/nagoya2019/index.html 
(em japonês) 
 

 Creators Market (クリエーターズマーケット in 名古屋) 

Cerca de 2.000 estandes onde designers amadores e profissionais 
estarão expondo e vendendo suas criações. Produtos artesanais, 
artes gráfica, design de interiores, roupas e acessórios e muito 
mais. Uma oportunidade, uma chance de novas idéias para novos 
negócios. 
Data: 29 (sábado) e 30 (domingo) de Junho das 11h às 18h 
Local: Port Messe Nagoya Pavilhões 2 e 3 - Nagoya-shi Minato-ku 
Kinjo Futo 2-2 
Ingressos: adultos 900 ienes (antecipado 1 dia 750 ienes, 2 dias 
1.300 ienes), crianças até o curso primário gratuito (até duas 
crianças por adulto). Ingressos antecipados à venda nas agências 
Ticket Pia e principais lojas de conveniência. 
Acesso: 5 minutos da estação [Kinjo Futo] da linha Aonami 
Website: https://www.creatorsmarket.com/ 
 

 Jamaica Festival - Raggae & Cuisine Nagoya (JAMAICA 

FESTIVALレゲエ＆キュイジーヌ名古屋) 

Venha provar um pouco 
da Jamaica no coração 
de Nagoya, com lojas de 
frango condimentado e 
lojas de discos de 
reggae de todo Japão, 
pintura ao vivo, 
exposição de arte, 
música, dança, comida 
típica, workshops e 
vários estandes. 
Data: 23 (domingo) de Junho das 11h às 20h 
Local: Edion Hisaya Hiroba - Nagoya-shi Naka-ku 
Entrada: franca (comida e bebida a parte) 
Acesso: 3 minutos das saídas 5 ou 6 da estação [Yabacho] do 
metrô da linha Meijo 
Website: http://jamafes.com/ 
 

 2019 Hand Craft Fair in Nagoya (2019ハンドクラフトフェア in 

NAGOYA) 
Para quem gosta de artesanato ou trabalhos manuais, esta é uma 
ótima oportunidade! Serão dois dias de eventos, com aulas 
experimentais em muitos estandes a preços bem acessíveis; 
apresentações de artesãos famosos e profissionais qualificados 
demonstrando suas técnicas, além de venda de produtos para 
artesanato, trabalhos manuais e muito mais. As crianças poderão 
se divertir participando das aulas experimentais no estande próprio, 
com instrutores para cada tipo de trabalho. 
Data: 21 (sexta) e 22 (sábado) de Junho das 10h às 17h 
Local: Nagoya Trade & Industry Center - Fukiage Hall - Nagoya-shi 
Chikusa-ku Fukiage 2-6-3 
Entrada: franca (as aulas experimentais serão cobradas a parte) 
Acesso: 5 minutos a pé da saída 5 da estação [Fukiage] do metrô 
da linha Sakuradori 
Website: http://www.handcraft-nagoya.or.jp/ 

 6º Tebasaki Summit®neo (第 6回手羽先サミット®neo） 

Tebasaki, ou frango frito temperado, é uma das grandes estrelas do 
"Nagoyameshi" ou culinária de Nagoya. Neste evento, o Tebasaki 
Summit, cerca de 30 restaurantes de todo Japão se reúnem para 
disputar o Grand Prix. Simultaneamente será realizado no Angel 
Hiroba, o 3o Aichimeshi®, onde poderão experimentar uma varieda- 
de de pratos exclusivos e saborosos de toda a província de Aichi. 
Data: 7 (sexta) (16h às 21h), 8 (sábado)(10h às 21h) e 9 (domingo) 
(10h às 18h) de Junho.  O evento será realizado mesmo em caso 
de chuva. 
Local: Parque Hisayaodori Edion Hisaya Hiroba e Angel Hiroba - 
Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
Entrada: franca (comida e bebida pagos a parte) 
Acesso: 3 minutos das saídas 5 ou 6 da estação [Yabacho] do 
metrô da linha Meijo 
Website: https://www.tebasaki-summit.jp (em japonês) 
 

 International Day of Yoga Tokai 2019 (国際ヨガ DAY東海 2019 

in名古屋) 

O Dia Internacional do Ioga Tokai 
deste ano será realizado no Sky 
Promenade, no último andar do 
Midland Square, em frente à estação 
de Nagoya. No dia 21, será realizado 
o evento noturno, "Ioga sob as 
estrelas", bem acima das luzes da 
cidade, e nos dias 22 (sábado) e 23 
(domingo) será uma oportunidade 
para experimentar o ioga, sob o céu 
azul. A cerimônia de abertura no dia 
22 (sábado) será assistida pelo 
Embaixador da República da Índia. 
Que tal praticar ioga no ponto mais 
alto de Nagoya? 
Data: 21 (sexta) das 19h30 às 20h30 (recepção a partir das 18h30), 
22 (sábado) (recepção a partir das 8h, cerimônia de abertura a 
partir das 8h40) e 23 (domingo) de Junho das 9h às 10h (recepção 
a partir das 8h) (cancelado em caso chuva. Será realizado em caso 
de chuva fraca) 
Local: Midland Square Sky Promenade 44o ao 46o andares 
Acesso: 3 minutos da saída leste da estação de Nagoya 
Ingresso: antecipado de 1 dia: pessoas a partir do ginásio 
(Chugakko) 1.500 ienes, crianças até o primário (Shogakko) 500 
ienes, crianças pré-escolares (somente com seu tapete de ioga ou 
outro tapete). Ingresso para os 3 dias: 4.000 ienes 
Website: http://kokusaiyogadaytokai.jp/ 
 

 FREEDOM NAGOYA 2019 
FREEDOM NAGOYA é o festival original de rock ao ar livre de 
Nagoya, com apresentações de diversos artistas japoneses. 
Data: 22 (sábado) e 23 (domingo) de Junho das 10h às 16h 
Local: Odaka Ryokuchi - Nagoya-shi Midori-ku Odaka-cho Aza 
Takayama 1-1 
Entrada: franca 
Acesso: 5 minutos da estação [Sakyoyama] da linha de trem 
Meitetsu Nagoya 
Website: http://freedom.radcreation.jp/ 
 

 Teatro Noh de Nagoya (名古屋能楽堂 7月定例公演)  

Programação:  
Explanação: em japonês Noh 15 min. e Kyogen 15 min. 
Noh: "Futari-Shizuka" (Escola Komparu) Fuyuki Honda, Yoshiki 
Honda 
Kyogen: "Kagyu" (Escola Izumi) Takayoshi Matsuda 
Data: 6 (sábado) de Julho a partir das 14h  
Local: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de Nagoya) Nagoya-shi 
Naka-ku Sannomaru 1-1-1  
Ingresso: assento reservado 3.100 ienes, assento livre 2.100 
ienes, estudantes (até 25 anos) 1.100 ienes. Obs.: acréscimo de 
500 ienes para os ingressos 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. Empréstimo gratuito de fone de ouvido com comentários 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 

Dicas de evento 
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 Vaga-lumes no Castelo de Nagoya (名古屋城外堀のホタル) 

Vocês sabiam 
que pode-se 
contemplar o 
brilho e o voo 
delicados dos 
vaga-lumes, 
bem no centro 
da cidade de 
Nagoya? 
O fosso externo 
do Castelo de 
Nagoya é o lar 
de uma espécie 
de vaga-lumes, conhecido no Japão como Hime-botaru (literalmente 
"princesa pirilampo"/Luciola parvula). As espécies maiores e mais 
conhecidas de vaga-lumes no Japão, o "genji-botaru" (luciola cruciata) e o 
"heike-botaru" (aquatica lateralls), preferem um habitat à beira do rio, mas 
esta espécie menor o "hime-botaru", vive em terra (não há água no fosso 
externo do castelo), caracterizado por brilhar como as luzes de uma 
iluminação decorativa. Tanto o macho como a fêmea emitem luzes, mas a 
fêmea não pode voar por ter suas asas degeneradas. Uma lanterna poderá 
ser útil para iluminar o caminho para se deslocar, mas não deve utilizar a 
mesma para tentar localizar os vaga-lumes. Os vaga-lumes odeiam luz 
forte. Lembrando ainda que a base da área onde estão os vaga-lumes 
também é o local de desova das mesmas, principalmente nos barrancos, 
gramados, pequenos arbustos e folhas caídas, devendo-se tomar o cuidado 
para não perturbá-los. Respeite as regras e colabore com a preservação 
desta espécie rara de vaga-lumes.  
Período: os vaga-lumes do fosso do Castelo de Nagoya poderão ser vistos 
entre meados de maio a início de junho, entre 23h às 3h da madrugada. *O 
período e os horários diferem de ano para ano devido ao clima. 
Local: fosso externo do Castelo de Nagoya, próximo à ponte 
Honmachi-bashi. Os vaga-lumes podem ser vistos da calçada, da área do 
parque e arredores do Santuário Aichikengokoku. É proibida a entrada no 
fosso. 
Acesso: 5 a 10 minutos da saída 4 da estação [Shiyakusho] do metrô da 
linha Meijo ou 5 a 10 minutos da saída 1 da estação [Marunouchi] do metrô 
das linhas Sakuradori ou Tsurumai 

 O ressoar das chuvas – Guarda-chuvas japoneses no 

Parque Tokugawa (雨を聴く 徳川園の和傘) 

Outrora, a residência do clã Owari Tokugawa, localizada ao 
lado do Museu de Arte Tokugawa, no distrito de Higashi em 
Nagoya. Tokugawaen, é um jardim japonês centrado na 
lagoa com muitos encantos para desfrutar em todas as 
estações, até mesmo na estação chuvosa do final de maio a 
início de junho, como o “hanashobu” ou íris japonesa, 
formosa e bela. Durante o “tsuyu” ou estação chuvosa, os 
visitantes do jardim japonês podem alugar um “wagasa” 
(guarda-chuva japonês) e desfrutar de um passeio pela 
chuva, das 9h30 às 17h por 500 ienes, no “kuromon”, portão 
principal (alugado entre 8 a 23/junho). 
Período: de 6 (quinta) de Junho a 7 (domingo) de Julho das 
9h30 às 17h30 (entrada permitida até as 17h) 
Fechado: às segundas-feiras (exceto feriado, fechando no 
dia útil seguinte) 
Entrada: adultos e estudantes a partir do ensino médio 
(Koko) 300 ienes (270 ienes), pessoas acima de 65 anos 
100 ienes (90 ienes), crianças até o ensino fundamental 
gratuito. Os valores entre parênteses são para os ingressos 
para grupos acima de 20 pessoas. 
Acesso: cerca de 10 minutos da saída sul da estação 
[Ozone] da linha de trem JR Chuo Honsen 
Website: https://www.tokugawaen.aichi.jp/ 

 
 Museu da Cidade de Nagoya: Exposição do Museu Snoopy (名古屋市博物館「スヌーピーミュージアム展」) 

Esta exposição apresenta a cultura americana do final do século XX através dos quadrinhos dos jornais 
serializado "Peanut", cujo autor Charles M. Schulz desenhou por cerca de 50 anos, o personagem Snoopy 
e seus amigos únicos. Esta exposição é uma ocasião especial que reúne todas as cinco exposições do 
"Museu Snoopy", realizadas em Roppongi, Tokyo, por tempo limitado. Cerca de 200 obras originais, 
esboços e produtos vintage do Museu Schultz de Santa Rosa, conhecido como o santuário dos fãs de 
Snoopy.  
Data: 22 (sábado) de Junho a 1o (domingo) de Setembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriados e dia 13/Agosto, fechando no dia útil seguinte) e 4a 
terças-feiras 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Mizuho-ku Mizuhodori 
1-27-1 
Ingresso: adultos 1.300 ienes (1.100 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes (700 
ienes), crianças do ensino fundamental 500 ienes (300 ienes). Apresentando a caderneta de deficiente, a 
pessoa portadora e até dois acompanhantes, poderão receber desconto de 50% no ingresso do dia. Os 

valores entre parênteses são para os ingressos antecipados e para grupos acima de 20 pessoas. O 
ingresso permite o acesso à exposição permanente do museu. 
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori 
Website: http://www.muweum.city.nagoya.jp 
Website da exposição: http://www.snoopymuseum.tokyo/nagoya/ 
 

 MINIATURE LIFE 2019 - O mundo de Tatsuya Tanaka (MINIATURE LIFE展～田中達也 目立ての世界～) 

O fotógrafo de miniatura, Tatsuya Tanaka, compartilha suas fotografias compostas por objetos e cenas do 
cotidiano, desde 2011 pela internet, atraindo mais de 1.9 milhões de fãs nacionais e internacionais nas 
redes sociais. Um número que continua a aumentar. Os trabalhos únicos de arte em miniatura de Tanaka, 
foram exibidos em 20 locais em todo o Japão e, também, em Taiwan e China, desde 2017. Esta exposição 
apresenta cerca de 160 trabalhos entre fotografias e miniaturas. Confira! 
Data: 29 (quarta) de Maio a 1o (segunda) de Julho das 10h às 18h (dia 1o de julho, das 10h às 17h)(entrada 
permitida até 30 minutos antes do fechamento. 
Local: Loja de Departamento Nagoya Sakae MItsukoshi 7o andar Hall de Exibição 
Ingresso: pessoas a partir do ginásio (Chugakko) 1.200 ienes, crianças do primário (Shogakko) 600 ienes. 
Crianças pré-escolares gratuito. Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e um acompanhante, 
gratuito. 
Acesso: saída 16 da estação [Sakae] do metrô da linha Higashiyama ou Meijo 
Website: http://tokai-tv.com/events/miniature_life2019/ (em japonês) 
 
 

Original artwork from Peanuts (detail) 14 Feb. 1985 ©PNTS 

 

Sushi・Locomotiva《SL(スシ・ロコモーティブ)》 

©Tatsuya Tanaka 

DICAS DE PASSEIO  

DICAS CULTURAIS 

PASSEIO 
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 Festival de Cinema de Animação Independente da Coreia 

(花開くコリア・アニメーション 2019+アジア) 

O evento deste ano apresenta 18 curta-metragens da Coreia do Sul e 10 curta-metragens da Ásia e um 
longa-metragem, aclamados em festivais em todo o mundo. Todos os programas apresentam legendas 
em japonês. Confira os detalhes e a programação detalhada no site abaixo. 
Data: 6 (sábado) de Julho (Programa A: programas de destaque da Coreia 12h, triagem especial e 
entrevista do diretor 13h45. Programa B: programação de curta-metragem coreanos 15h15. Programa 
C: programação de curta-metragem da Ásia 16h. Programa D: programação de curta-metragem 
coreano 18h15) e 7 (domingo) de Julho (Programa D e entrevista do diretor 12h, programa B 14h30, 
programa C 16h e programa A 17h30) 
Local: Aichi Geijutsu Bunka Center (Centro de Arte e Cultura de Aichi) 12o andar Art Space EF - 
Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1-13-2 
Ingresso: adultos 1.000 ienes/por filme, estudantes do ensino médio e universitários 500 ienes/por filme, 
crianças até o ensino fundamental gratuito. 
Acesso: 3 minutos pela passagem do Oasis 21, da estação [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou 
Meijo e estação [Sakaemachi] da linha de trem Meitetsu Seto 
Website: https://anikr.com/2019/(em japonês) 

 
 

 Perguntas e respostas – Cotidiano dos Estrangeiros (外国人暮らしの Q&A) 

 

 Pergunta: Meu contrato de trabalho expirou em março e 
precisei me desligar do emprego. Estamos no mês de 
junho, mas ainda não encontrei outro emprego. Estou em 
busca de um novo emprego, mas como não encontrei, 
não tenho renda.  
Recentemente recebi o boleto de cobrança do imposto 
residencial, mas como não tenho renda, não tenho como 
pagar. Até então, o imposto residencial era descontado 
do meu salário, será que não estão cobrando em 
duplicidade? 

 

 Resposta: Além do imposto de renda nacional 
(“shotokuzei” ), há também o imposto residencial (“Juminzei”) um termo coletivo para o 
imposto residencial cobrado pelos governos provincial e municipal. O “juminzei” deve 
ser pago ao governo provincial e municipal de onde reside. 
Você receberá um boleto em junho, do governo municipal em que estava residindo em 
1º de janeiro daquele ano. O rendimento ao qual o “juminzei” é aplicado é o do ano 
anterior. Por exemplo, o “juminzei” que será pago em 2019 (de junho de 2019 a maio 
de 2020) é calculado a partir de sua renda de janeiro a dezembro de 2018. O seu 
“juminzei pago em 2018 (de junho de 2018 a maio de 2019) foi baseado em sua renda 
de janeiro a dezembro de 2017. Portanto, você não está sendo cobrado em 
duplicidade. 
Sob as regulamentações locais, está disponível um sistema para reduzir o “juminzei” 
em certas circunstâncias. Na cidade de Nagoya, por exemplo, “indivíduos cuja renda 
total (“so-shotoku”) do ano anterior foi inferior a 2.000.000 ienes e cuja renda para este 
ano seja reconhecida como inferior à metade do ano anterior”, poderá receber uma 
redução de 50% do percentual de renda (“shotoku-wari”). Além desta condição, 
existem outras circunstâncias em que o “juminzei” de uma pessoa possa se enquadrar 
para receber redução (“genmen”). Para descobrir se você é elegível para a redução do 
seu “juminzei”, conforme as regulamentações locais, consulte a seção de impostos da 
subprefeitura ou prefeitura onde reside. Como há prazos para efetuar a solicitação de 
redução, recomenda-se verificar o mais rápido possível. 

  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: 
2 de Junho das 8h45 às 12h 
7 de Julho das 8h45 `as 12h 
 
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. 
Confirme aqui, a lista dos serviços 
disponíveis e as datas de 
atendimento. 

 

 Leia os sinais - Clínica Oftalmológica (看板を読もう 眼科） 

Nesta edição, veremos alguns ítens para ajudá-lo a identificar um oftalmologista.   
 

Caractere principal: 眼 gan (olho); pronuncia-se também como me em algumas palavras. * Não 

confundir com 目(me), que é comumente usado para se referir aos olhos. 

 
Também encontrado em: 

 
 
 
 
 

Palavra chave: 眼科 ganka (clínica oftalmológica; oftalmologia) 

 
Outras palavras úteis: 

白内障   hakunaishō (catarata) 

緑内障   ryokunaishō (glaucoma)  

アレルギー arerugī (alergia) 

眼精疲労  ganseihirō (tensão ocular) 

ドライアイ dorai ai (síndrome do olho seco)  

コンタクト処方  kontakuto shohō (prescrição 

de lentes de contato) 
 

 

近眼 kingan (miopia) 

老眼 rōgan (longividência relacionada à 

idade) 

肉眼 nikugan (a olho nu [sem telescópio, 

binóculos, etc.]) 

裸眼 ragan (sem óculos ou lentes de 

contato) 

眼鏡 megane (óculos) 

 

DICAS DO COTIDIANO 

https://anikr.com/2019/

