
 

 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! 
Datas: 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 
 

 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. O serminário será realizado em japonês. 
Data: 30 (terça) de Julho das 13h às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Reuniões 1 
Público alvo: público em geral (será dada preferência para os estudantes do ensi- 
no fundamental (Chugakko), ensino médio (Koko) e pessoas ligadas à educação) 
Número de vagas: 40 pessoas (por ordem de reserva) 
Reserva: a partir das 10h 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 
 

 Festival de Intercâmbio Internacional em Minato (みなと国際交流のつどい) 

Um evento de intercâmbio internacional, onde não há limite de idade nem 
diferenças culturais ou raciais, onde todos poderão participar. Estande de comida, 
casa assombrada, jogos e brincadeiras sobre prevenção de desastres e segurança, 
performances de dança e mais. Vários eventos programados para o intercâmbio 
entre os moradores locais, visando um relacionamento face-a-face. 
Data: 31 (sábado) de Agosto das 15h às 18h30 
Local: na praça em frente ao prédio 1 do Kyuban Danchi 
Taxa de participação: gratuita 
Acesso: cerca de 5 minutos da saída 4 da estação [Tokaidori] do metrô da linha 
Meiko 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5689 

E-mail: vol@nic-nagoya.or.jpｍ 

 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 
 

 “Ehon no Hiroba” (絵本のひろば) 

Um evento reunindo cerca de 600 livros ilustrados de vários países, onde 
poderão ler à vontade, participar da leitura de livros por voluntários 
estrangeiros, assistir filmes e outros eventos. Serão dois dias repletos de 
atividades e uma oportunidade também de conhecer e fazer novos amigos de 
vários países. Venha participar e se divertir! 
Data: 17 (sábado) de Agosto das 10h às 17h e 18 (domingo) de Agosto das 
10h às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 3º andar Sala de Exibição 1 e 
Biblioteca, no 3º andar 
Taxa de participação: gratuita 

 

 NIC MulCul Town Navi (NIC“まるかるタウン”ナビ) 

Nagoya é uma cidade multicultural (MulCul), com cerca de 80.000 residentes 
estrangeiros. Como é a vida destes estrangeiros no Japão? Neste mês de 
Promoção Multicultural da Cidade de Nagoya, venha participar deste evento, 
um encontro com convidado estrangeiro, para uma conversa informal. O 
encontro será realizado somente em japonês. 
Data: 10 (sábado) de Agosto das 13h30 às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Reuniões 1 
Número de vagas: 40 pessoas por ordem de reserva 
Reserva: a partir das 10h de 11 (quinta) de Julho a 31 (quarta) de Julho 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-5689 
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp 

 
 Orientação sobre a Carreira Escolar para Crianças Estrangeiras  

(外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス) 

Visando atender as necessidades da educação de crianças estrangeiras o 
Centro Internacional de Nagoya e a Associação dos Educadores de Nagoya 
estarão realizando a orientação sobre a carreira escolar para crianças que 
estão atualmente cursando o “Chugakko” (ginásio). Palestra sobre o sistema 
educacional do Japão, informações sobre a carreira escolar do ensino médio, 
além de poder tirar dúvidas junto aos representantes de algumas escolas e 
efetuar consultas individuais com consultor educacional. Intérpretes de inglês, 
português, espanhol, chinês e filipino. 
Data: 3 (sábado) de Agosto das 13h às 16h30. Em caso de impedimento 
devido tufão e outros, será adiado para o dia 4 (domingo), no mesmo horário 
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall anexo 
Número de vagas: 80 pessoas (crianças estrangeiras e seus pais ou 
responsáveis) somente com reserva 
Taxa de participação: gratuita 
Reservas: por ordem de reserva (por telefone, pessoalmente ou pelo site) 
Informações e reservas: Balcão de Informações – Tel: 052-581-0100 
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 Festival de Verão no Castelo de 

Nagoya (名古屋城夏まつり) 

Não percam o grande festival de verão do 
Castelo de Nagoya! Participe do "Bon-odori" 
tradicional, além de se deliciar com as 
barracas de comidas e bebidas típicas. 
Poderão ainda apreciar as apresentações de  
música ao vivo e outras apresentações no 
palco. 
Data: 3 (sábado) a 15 (quinta) de Agosto das 
9h às 20h30 (fechamento dos portões às 21h. 
O Palácio Honmaru estará aberto até as 18h. 
Entrada permitida até 30 minutos antes do 
fechamento). As datas e o horário estão 
sujeitos à alteração. 
Local: nos jardins do Castelo de Nagoya 
Ingresso: adultos 500 ienes, pessoas 
residentes em Nagoya com mais de 65 anos 
100 ienes, crianças até o ensino fundamental 
gratuito 
Acesso: 5 minutos da saída 7 da estação 
[Shiyakusho] do metrô da linha Meijo ou 12 
minutos da saída 1 da estação [Sengencho] 
da linha Tsurumai 
Website: 
http://nagoya-castle-summer-festival.com/ 
 

 World Cosplay Summit 2019(世界コス

プレサミット 2019) 

O World Cosplay Summit é um grande 
encontro de costume player internacionais, 
vestidos como personagens de mangá 
japonês, animação, videogames e show de 
efeitos especiais, em uma disputa pelo título 
de melhor do mundo.  
Com apresentações de performances no 
palco, sessões de fotos, desfiles e muito 
mais. Estarão participando cosplayers de 40 
países e regiões. Um grande evento que 
chegou a atrair no passado, mais de 248.000 
pessoas no Oasis 21. Venha conferir! 
Data: 27 (sábado) de Julho a 4 (domingo) de 
Agosto (confira os detalhes do evento no site 
abaixo). Final do Campeonato de Cosplay, 
dia 4 (domingo) de Agosto 
Local: Oasis 21 em Naka-ku Sakae e Aichi 
Geijutsu Bunka Center Dai Hall, em 
Higashi-ku 
Acesso: acesso direto pela passagem 
subterrânea da estação [Sakae] do metrô 
das linhas Higashiyama ou Meijo.  
Informações: confira os detalhes do evento 
no site em inglês: Website: 
http://www.worldcosplaysummit.jp/en/ 
 

 Toyota Oiden Matsuri (豊田おいでんまつり） 
Cerca de 100 equipes estarão dançando 
energeticamente pelas ruas centrais da 
cidade de Toyota. No domingo, o festival de 
fogos de artifícios. Imperdível! 
Data: 27 (sábado) e 28 (domingo) de Julho 
Horário: "Oiden Final" dia 27 (sábado) das 
17h às 20h30. Festival de fogos de artifícios 
dia 28 (domingo) das 19h10 às 21h 
Local: arredores da saída leste da estação 
[Toyota-shi] e Parque Shirahama, às 
margens do rio Yahagi 
Acesso: [Parque Shirahama] cerca de 10 
minutos da estação [Toyota-shi] da linha de 
trem Meitetsu Toyota 
Website: http://www.oidenmaturi.com/ (em 
japonês) 
 

 Nagoya Oktoberfest 2019 (ナゴヤオクト

ーバーフェスト 2019） 

Venha sentir a atmosfera do Oktoberfest, 
bem no coração de Nagoya, com cervejas 
alemãs, vinhos, salsichas autênticas e a 
apresentação da banda folclórica de 
Munique, durante todos os dias do evento. 
Venha conferir! 

Data: 5 (sexta) a  21 (domingo) de Julho 
Horário: sábados, domingos e feriados das 
11h às 21h. Dias úteis das 15h às 21h 
Local: Hisaya Odori Koen Edion Hisaya 
Hiroba e Angel Hiroba 
Entrada: franca. Comida e bebidas a parte. 
Acesso: 3 minutos das saídas 5 ou 6 da 
estação [Yabacho] do metrô da linha Meijo 
Website: 
http://www.nagoya-oktober-fest.com/ 
 

 Teatro Noh de Nagoya [Apresentação 

Regular de Setembro]（名古屋能楽堂 9

月定例公演） 

Programação: 
Noh: Ysunemasa (Escola Hosho) Masayoshi 
Ibi 
Kyogen: Bakuchi-Juo (Escola Izumi) 
Matsujiro Inoue 
Noh: Yuya (Escola Kanze) Mitsuko Hisada 
Data: 22 (domingo) de Setembro a partir das 
13h30 
Local: Nagoya Nohgakudo (Teatro Noh de 
Nagoya) - Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 
1-1-1 
Ingresso: assento reservado 4.100 ienes, 
assento livre 3.100 ienes, estudantes 2.100 
ienes (acréscimo de 500 ienes para o 
ingresso do dia do assento livre) (ingresso 
para estudantes até 25 anos). 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 
 

 73o Festival do Dia do Mar no Porto de 

Nagoya e Fogos de Artifícios (第 73回

海の日名古屋みなと祭・花火大会) 

O show de fogos de artifícios (com cerca de 
3.000 fogos), é sinônimo de verão no Porto 
de Nagoya, realizado todos os anos no 
feriado nacional "Umi no hi" (dia do mar). 
Serão realizados ainda, vários eventos 
durante o dia como performances no palco, 
desfiles e mais. Confirme a programação 
completa no site. 
Data: 15 (segunda, feriado) de Julho das 
19h30 às 20h20 (realizado em caso de 
chuva franca. Em caso de chuva forte, será 
cancelado) 
Local: toda área do Nagoyako Garden Futo 
(porto de Nagoya) e proximidades 
Acesso: ao lado da estação [Nagoyako] do 
metrô da linha Meiko 
Website: 
http://www.nagoya-port-festival.com/ 
 

 Endoji Tanabata Matsuri（円頓寺七夕祭） 
Será realizado o festival das estrelas na 
galeria comercial de Endoji, com vários 
eventos e apresentações como a dança 
típica “Awaodori”, dança típica boliviana, 
apresentação de “Taiko”, banda do corpo de 
bombeiros Pokka Lemon e mais. Não 
percam ainda os bonecos em papel machê 
decorando toda a galeria. 
Data: 31(quarta) de Julho e 1º (quinta) de 
Agosto 
Local: Endoji Shotengai e Endoji Honmachi 
Shotengai – Nagoya-shi Nishi-ku 
Acesso: 7 minutos da saída 2 da estação 
[Kokusai Center] do metrô da linha 
Sakuradori 
 

 Festival de Estrelas em Ichinomiya (第

64回おりもの感謝祭一宮七夕まつり) 

As decorações luxuosas fazem deste festival, 
um dos três maiores festivais de estrelas do 
Japão (juntamente com Sendai e Hiratsuka), 
visitado por mais de 1 milhão de pessoas 
todos os anos. Entre os destaques do evento, 
incluem uma procissão de 500 metros de 
comprimento para dedicar a oferenda de 
tecidos de lã produzidos localmente, a 
procissão Jinrikisha Tanabata, dança 
“Bon-odori” e mais. 
Data: de 25 (quinta) a 28 (domingo) de Julho  
Local: Honmachi Shotengai (galeria 
comercial) e arredores das estações de 
Owari Ichinomiya e Meitetsu Ichinomiya, na 
cidade de Ichinomiya 
Acesso: estações [Owari Ichinomiya] da 
linha de trem JR ou [Meitetsu Ichinomiya] da 
linha de trem Meitetsu Nagoya Honsen 
Website: 
http://www.138ss.com/tanabata_bunner/inde
x_tanabata.html (em japonês) 
 

 Owari Tsushima Tenno Matsuri (尾張津

島天王祭) 

Considerado um dos três maiores festivais 
fluviais do Japão e um dos mais belos festi- 
vais de verão do país, o Owari Tsushima 
Tenno Matsuri é o festival anual do Santuário 
de Tsushima, uma tradição que se repete por 
quase 600 anos. O "Yoimatsuri", festival 
noturno no sábado, inicia-se com a ilumina- 
ção das lanternas que adornam os cinco 
barcos "Makiwara" (barcos decorados com 
inúmeras lanternas em um arranjo em forma 
de cúpula), uma bela vista reforçada por sua 
reflexão cintilante sobre a água. Para o 
"Asamatsuri" (festival matinal no domingo), 
os barcos são decorados com ornamentos 
inspirados no Noh e, com performances de 
música, seguem remando pelas águas. Em 
1980 foi designado como Propriedade 
Nacional Folclórico Cultural Imaterial do 
Japão e em dezembro de 2016, os eventos 

dos barcos [尾張津島天王祭りの車舟行事］
foram registrados como Patrimônio Cultural 
Imaterial da UNESCO.  
Data: 27 (sábado)(Yoimatsuri) e 28 (domin- 
go) (Asamatsuri) de Julho 
Local: Tennogawa Koen (Parque Tennoga- 
wa) - Aichi-ken Tsushima-shi Miyagawa-cho 1 
Entrada: franca 
Acesso: cerca de 15 minutos da estação 
[Tsushima] das linhas de trem Meitetsu e 
Bisai 
Website: http://tsushima-kankou.com/ 
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 Piscinas públicas ao ar livre da Cidade de Nagoya (市民プール(屋外冷水）プール) 

Período de funcionamento: 20 de Julho a 31 de Agosto, das 10h às 17h30. Cada piscina estará fechada 1 dia da semana, com possibilidade 
também de abrir excepcionalmente nos dias de folga. 
Taxa de utilização: adultos 300 ienes, crianças do ensino fundamental 100 ienes, pessoas acima de 65 anos (residentes em Nagoya) 100 ienes 
* As tatuagens devem ser cobertas, por exemplo, por um rash guard. 

 
 TODAYS GALLERY STUDIO NAGOYA: Exibição Aglomerado de 

focas! (TODAY GALLERY STUDIO NAGOYA 「あざらしラッシュ!!展」) 

Esta exposição foca na fofura adorável 
das focas, numa fusão de fotografias e 
ilustrações nunca visto antes, junta- 
mente com trabalhos de animação e 
produtos de focas diversas num espaço 
para jovens e idosos desfrutarem com 
os cinco sentidos. 
Data: 29 (sábado) de Junho a 21 
(domingo) de Julho das 11h às 18h 
Fechado: todas as segundas e terças 
(exceto 15 /Julho (segunda, feriado) ) e 
17/Julho (quarta) 
Local: TODAYS GALLERY STUDIO 
NAGOYA – Nagoya-shi Naka-ku 
1-17-12 
Ingresso: 600 ienes. Crianças até 3 
anos gratuito 
Acesso: 7 minutos da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô 
da linha Higashiyama 
Website: http://tgs.jp.net/event/sealrush 
 

 Museu de Ciências da Cidade de Nagoya: Laboratório de Animais 

Extintos (名古屋市科学館「絶滅動物研究所」) 

Um grande número 
de criaturas vivas foi 
levado à extinção 
pelos seres 
humanos. Neste 
verão, várias 
espécies, extintas ou 
ameaçadas, serão 
expostas no Museu 
de Ciência da Cidade 
de Nagoya. 
Surpreenda-se com 
as criaturas que não podemos mais ver. Como eles se extinguiram e 
como espécies ameaçadas podem ser protegidas do mesmo destino? 
Através desta exposição de animais únicos, pense no futuro de um 
planeta que compartilhamos com muitas outras criaturas. 

Data: 6 (sábado) de Julho a 8 (domingo) de Setembro das 9h30 às 17h 
(entrada permitida até 16h30) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 15/Julho e 12/Agosto), 16 
(terça) e 19 (sexta) de Julho, 3 (terça) e 4 (quarta) de Setembro 
Local: Nagoya-shi Kagakukan (Museu de Ciências da Cidade de 
Nagoya) Seção de Ciência e Tecnologia 2º subsolo 
Ingresso: adultos 1.400 ienes (1.200 ienes), estudantes do ensino 
médio e universitários 800 ienes (600 ienes) (necessário apresentação 
da caderneta de estudante), crianças do ensino fundamental 500 ienes 
(300 ienes). Os valores entre parênteses são para os ingressos 
antecipados à venda nas agências Ticket Pia, Seven Ticket (Seven 
Code 074-373) até o dia 5/Julho. Os ingressos incluem acesso às 
demais exposições do museu, exceto planetário. 
Website do museu: http://www.ncsm.city.nagoya.jp/ 
Website da exposição: 
https://www.ctv.co.jp/event/zetsumetsu/index.html 
 

 Museu Municipal de Arte de Toyota: Gustav Klimt: Viena – Japão 

1900 (豊田市美術館「クリムト展：ウィーンと日本 1900」) 

Gustav Klimt (1862-1918) - uma figura de destaque na arte vienense na 
virada do século XX. As pinturas de Klimt, conhecidas por seu caráter 
decorativo opulento e erotismo de fim de século, ainda hoje desfrutam 
de ampla popularidade. Esta exposição que marca o centenário da 
morte do artista contará com mais de 25 pinturas a óleo de Klimt - a 
maior exibição a ser realizada no Japão. 
Data: 23 (terça) de Julho a 14 (segunda, feriado) de Outubro das 10h às 
17h30 (entrada permitida até 17h) 
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 12/Agosto, 16 e 
23/Setembro e 14/Outubro) 
Local: Toyota-shi Bijutsukan (Museu de Arte deToyota)- Aichi-ken 
Toyota-shi Kozaka Honmachi 8-5-1 
Ingresso: adultos 1.600 ienes (1.400 ienes), estudantes universitários 
1.300 ienes (1.100 ienes) (entrada gratuita para universitários entre 
23/Julho a 4/Agosto), crianças e estudantes até o ensino médio gratuito. 
Pessoas portadoras da caderneta de deficiente e um acompanhante e 
pessoas residentes na cidade de Toyota com mais de 75 anos gratuito 
(necessário comprovação). Os valores entre parênteses são para os 
ingressos antecipados à venda nas agências Ticket Pia 
Acesso: cerca de 15 minutos da estação [Shin Toyota] da linha de trem 
Aichi Kanjo Tetsudo ou estação [Toyota-shi] da linha de trem Meitetsu 
Mikawa 
Website do museu: https://www.museum.toyota.aichi.jp/  
Website da exposição: https://www.museum.toyota.aichi.jp/ 

Piscina de Minato 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para crianças em idade 
escolar, piscina para crianças pré-escolares e um escorregador 
Endereço: Minato-ku Tochi 1-1401 
Acesso: 300m do ponto de ônibus municipal [Tochi San-chome]. A oeste da 
escola "Tochi Chugakko", no Tochi Chuo Koen (Parque Tochi Chuo) 
 
Piscina Meijo 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para criança em idade 
escolar, piscina para crianças pré-escolares e três escorregadores (em dois 
pontos) 
Endereço: Kita-ku Meijo 1-2-13 
Acesso: 300m da estação [Meijo Koen] do metrô da linha Meijo, no Parque Meijo 
 
Piscina de Nakagawa 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para crianças 
pré-escolares 
Endereço: Nakagawa-ku Kitae-cho 3-1 
Acesso: 400m da estação [Nakajima] da linha de trem Aonami. Ao norte da escola 
de ensino médio Shiritsu Kogyo Koko, no Parque Kitae 
 
Piscina de Moriyama 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para crianças 
pré-escolares 
Endereço: Moriyama-ku Muraai-cho 197 
Acesso: 100m do ponto de ônibus [Moriyama Pool], no Parque Yamashita 
 
Piscina de Atsuta 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para crianças 
pré-escolares 
Endereço: Atsuta-ku Mutsuno 2-5-2 
Acesso: a 500m da estação [Atsuta] da linha de trem JR Tokai 

Piscina de Kusunoki 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para 
crianças pré-escolares 
Endereço: Kita-ku Wakazuru-cho 126 
Acesso: 300m do ponto de ônibus [Ikehana-cho] ou 350m do 
ponto de ônibus [Nyoi] 
 
Piscina de Yamada 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para 
crianças em idade escolar, piscina para crianças 
pré-escolares 
Endereço: Nishi-ku Gosaibi-cho 326-1 
Acesso: 500m da estação [Shonai Ryokuchi Koen] do metrô 
da linha Tsurumai ou 1km da estação [Kamiotai] da linha de 
trem Meitetsu Inuyama 
 
Piscina de Tomida 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para 
crianças em idade escolar, piscina para crianças 
pré-escolares 
Endereço: Nakagawa-ku Higashikanosato-cho  809 
Acesso: 200m do ponto de ônibus [Toyoharu Shogakko], na 
Rota 302 
 
Piscina de Treinamento do Parque Mizuho 
Instalações: piscina com raia para treinamento, piscina para 
crianças em idade escolar, piscina para crianças 
pré-escolares 
Endereço: Mizuho-ku Hagiyama-cho 3-68-1 
Acesso: 10 minutos das estações [Mizuho Undojo Higashi] 
do metrô da linha Meijo ou [Mizuho Undojo Nishi] do metrô da 
linha Sakuradori. 

DICAS DE PASSEIO  

DICAS CULTURAIS  

http://tgs.jp.net/event/sealrush
http://www.ncsm.city.nagoya.jp/
https://www.ctv.co.jp/event/zetsumetsu/index.html
https://www.museum.toyota.aichi.jp/
https://www.museum.toyota.aichi.jp/


 Dúvidas do Cotidiano: Renovação do Cartão de Residência (Zairyu Card)  

(外国人暮らしの Q&A 在留カードの更新) 

Pergunta: Meu amigo disse que Cartão de Residente está prestes a vencer. Ele quer renovar o seu 
cartão e gostaria de saber como fazer e quais são os documentos necessários. Não tenho certeza do 
tipo de visto que ele realmente tem. 
  
Resposta: Existem 2 tipos diferentes de casos que irão determinar o processo de renovação do seu 

Cartão de Residênte (zairyū kādo / 在 留カード), uma vez que se aproxima da sua data de 

expiração. 
 
1. A primeira é para pessoas com 16 anos ou mais que têm o "visto" ou status de residência (zairyū 

shikaku / 在留資格) de Residente Permanente (eijūsha /永住者) ou Profissional Altamente 

Qualificado II (kōdo senmonshoku ni-gō / 高度職門職 2 号). Nestes casos, a data de expiração do 

Cartão de Residência é de 7 anos a partir da data de emissão, sendo necessário efetuar a Solicitação 

de Extensão do Período Válido do Cartão de Residência (zairyū kādo yūkō kigen kōshin shinsei / 在

留カード有効期限更新申請) antes que expire. Para efetuar a solicitação, será necessário o formulário 

de solicitação designado pelo Departamento de Imigração, uma fotografia (dentro dos padrões 
determinados), seu passaporte e o Cartão de Residência atual. Poderá efetuar a solicitação até 2 
meses antes da data de expiração. 

 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: 
7 de Julho das 8h45 às 12h 
4 de Agosto das 8h45 às 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.  

 
2. O segundo se aplica a pessoas com status de residência com um período especificado. Normalmente, a data de expiração do seu cartão de 
residência será o mesmo que a data de expiração para do seu status de residência. Portanto será necessário efetuar a prorrogação do período 

de permanência (zairyū kikan kōshin kyoka shinsei /在留期間更新許可申請). Os documentos exigidos dependerão do seu status de residência, 

portanto, consulte diretamente o escritório do Departamento de Imigração mais próximo sobre a documentação necessária. O pedido pode ser 
feito até 3 meses antes da data de expiração. Se for concedida uma prorrogação do seu período de permanência, será emitido um novo Cartão 
de Residência válido para o novo período de permanência. 
 

Para titulares do Cartão de Residência mencionados em ①, se estiver passando um longo período fora do Japão a negócios, estudos no 

exterior, etc., e não conseguir retornar ao Japão antes da data de expiração do cartão ou não conseguir solicitar a extensão dentro do período 
válido do cartão por motivos inevitáveis, é possível solicitar a extensão antes do período determinado para dar entrada na solicitação. Consulte o 
escritório do Departamento de Imigração mais próximo. Se, por algum motivo, deixou de efetuar a solicitação da extensão do período válido do 
cartão antes da data de expiração, será necessário consultar o escritório do Departamento de Imigração. Não efetuar a extensão do período 
válido e deixar o cartão expirar, pode estar sujeito a punição. Por isso, esteja atento. 
 

 

 Mudanças na transmissão de informações de prevenção de enchentes e deslizamento de terras (水害・土砂災害の防災情報の伝

え方が変わります) 

Existem informações diversificadas de prevenção de desastres, mas quando se refugiar?  

 
Exemplo de emissão do [Nível de Alerta 4]: Os governos locais emitirão alertas de evacuação das seguintes formas: 
 緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難開始。 

Kinkyu Hoso, Kinkyu Hoso, keikai reberu 4, hinan kaishi 
Transmissão de emergência, transmissão de emergência, Nível de Alerta 4, inicie a evacuação! 

 

 こちらは、〇〇市です。 

Kochirawa XX-shi desu. 
Aqui é a prefeitura de XXXX. 

 

 〇〇地区に洪水に関する警戒レベル４、避難勧告を発令しました 

XXchiku ni kozui ni kansuru keikai reberu 4, hinan kankoku wo hatsurei shimashita 
Foi anunciado alerta de evacuação e Nível de Alerta 4 referente a enchente da região de XXXXX 

 〇〇川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。 

XXkawaga hanran suru osoreno aru suii ni toutatsu shimasita 
O rio XX atingiu o nível de risco de transbordamento.  

 〇〇地区の方は、速やかに全員避難を開始してください。 

XXchiku no katawa, sumiyakani zen-in hinan wo kaishi shite kudasai. 
Moradores da região de XX, iniciem imediatamente a evacuação. 

 避難場所への避難が危ない場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難してください。 

Hinan basho eno hinanga abunai baaiwa, chikakuno anzen na bashoni hinan suruka, okunaino takai tokoroni 
hinan shite kudasai. 
Caso seja perigoso se dirigir ao refúgio, procure se refugiar em local seguro nas proximidades ou em local 
alto do edifício. 

 

* Inicie a evacuação quando forem emitidos os [Níveis de alerta 3 e/ou 4]. O [Nível de alerta 5] indica já a ocorrência de catástrofe, não é 
algo que será emitido sempre.  

＊Estas informações foram baseadas no site do Gabinete do Japão (em japonês). Em caso de catástrofe, poderão obter informações no 

site do Centro Internacional de Nagoya também. Não deixe de conferir. 

"Nível de Alerta"(警戒レベル)４: evacuação imediata 
A partir da temporada de chuvas de 2019 (por volta de junho), serão emitidas informações de evacuação utilizando o "Nível de Alerta"(警戒レベ

ル). Se você mora em uma área onde forem emitidos "níveis de alerta 3 e/ou 4", deverá evacuar a área imediatamente. 

 
Será transmitido o momento para se refugiar, através dos [Níveis de Alerta] 

[Nível de Alerta 1] Esteja em alerta  (emitido pela Agência Meteorológica) 

[Nível de Alerta 2] Confirmação dos procedimentos para evacuação (emitido pela Agência Meteorológica) 

[Nível de Alerta 3] 
Pessoas de idade ou que necessite de tempo para se 
refugiar, devem iniciar o refúgio 

(emitido pelos governos locais) 

[Nível de Alerta 4] Todos devem se refugiar para um local seguro (emitido pelos governos locais) 

 

Atenção: [Nível de Alerta 5] indica já a ocorrência de catástrofe, sendo necessário tomar medidas para salvar sua própria vida 

(emitido pelos governos locais). 

 

transmissão do nível de alerta 
e a atitude a ser tomada, de 
forma curta e simples 

Será emitida a ordem de 
evacuação 

será emitido o risco iminente 
de catástrofe 

será emitida a atitude que 
deve tomar 


