
 
 
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. 
  

 
 Fechamento programado do NIC para manutenção (名古屋国際

センター休館日) 

Informamos aos leitores e usuários que do prédio do Centro 
Internacional de Nagoya (balcão de informações do NIC, Biblioteca e 
outras instalações) estarão fechados durante todo o dia para 
manutenção programada nas seguintes datas: 14 (domingo), 20 
(sábado) e 21 (domingo) de agosto. Lembrando ainda que o balcão de 
informações e a biblioteca estão fechados todas as segundas-feiras. 
Pedimos desculpas pelos transtornos. 
 
 

 Seção de reciclagem de livros da Biblioteca do NIC (NIC ライブラ

リー本のリサイクルコーナー) 

A Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, dispõe de uma seção 
de reciclagem com livros e revistas antigas que não estão sendo mais 
expostos, estando à disposição dos usuários para levar. Agradecemos 
a colaboração com doações em dinheiro. Metade da renda 
arrecadada será doada para Federação Nacional das Associações da 
UNESCO do Japão para ajudar na alfabetização nos países em 
desenvolvimento. 
Período: até 31 (quarta) de Agosto (exceto 14 (domingo), 20 (sábado) 
e 21 (domingo) de Agosto) das 9h às 18h 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar 
Informações: Balcão de Informações do Centro Internacional de 
Nagoya – Tel: 052-581-0100 
E-mail: info@nic-nagoya.or.jp  
 
 

 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 28 (domingo) de Agosto (A: 

10h às 10h30; B: 14h às 14h30; C: 16h 

às 16h30) ② 11 (domingo) de Setembro (14h às 14h30) ③ 25 

(domingo) de Setembro (14h às 14h30) 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar 
Número de vagas: 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 a partir das 10h do dia 16 (terça) de Agosto até as 12h do dia 26 
(sexta) de Agosto (indique a sessão da qual deseja participar [A, B 
ou C] 

② a partir das 10h do dia 28 (domingo) de Agosto até as 12h do dia 9 
(sexta) de Setembro 

③ A partir das 10h do dia 11 (domingo) de Setembro até as 12h do 
dia 23 (sexta) de Setembro 

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)  

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.  
Data da reunião explicativa: 3 (sábado) de Setembro 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 2 de Setembro. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 
 

 Treinamento Geral de Prevenção de Desastres aos 

Estrangeiros em Nagoya (なごや市民総ぐるみ防災訓練) 

Participe deste treinamento no distrito de Nishi juntamente com os 
voluntários de idiomas do NIC em casos de catástrofes, aprendendo 
sobre prevenção e ações quando da ocorrência de um desastre, em 
seu idioma nativo ou em [japonês fácil]. Terremotos podem acontecer 
a qualquer momento. Não perca esta chance para se preparar. 
Participe!  
(* Há possibilidade de cancelamento conforme a situação da COVID-
19) 
Data: 4 (domingo) de Setembro das 8h30 às 11h30 
Local: Nagoya Shiritsu Yamada Higashi Chugakko – Nagoya-shi 
Nishi-ku 
Número de vagas: 15 pessoas 
Acesso: 15 minutos a nordeste da saída 1 da estação [Shonai 
Ryokuchi Koen] do metrô da linha Tsurumai 
Inscrição: a partir das 10h do dia 26 (terça) de Julho até as 17h do 
dia 25 (quinta) de Agosto pelo site, telefone ou e-mail 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 
 

 Recrutamento de Instrutores Estrangeiros (NIC地球市民教室外

国人講師募集) 
Como parte do Projeto Educacional de Compreensão Internacional, 
estamos recrutando instrutores estrangeiros para visitar escolas e 
grupos de comunidades locais para apresentação de sua terra natal 
sob temas variados. Como gratificação pela visita, para cada 
apresentação na cidade de Nagoya será pago o valor de 8.000 ienes 
e fora de Nagoya, o valor de 10.000 ienes (incluso imposto e 
transporte). Verfique os requisitos no site ou no formulário de 
inscrição. 
* Conforme a situação da COVID-19, a forma de realização poderá 
ser alterada. A alteração será informada no site. 
Principais requisitos: ① Estrangeiro residente que possa realizar a 

apresentação em japonês (há seleção por documento) 

② Participar da ○A  Entrevista e ○B  Treinamento, conforme abaixo: 

○A : Entrevista e orientação: 27 (sábado) de Agosto das 13h30 às 

16h 

Avisos e informações do NIC 
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○B : Treinamento: 10 (sábado) de Setembro das 12h45 às 16h30  

* possibilidade de alteração do horário 
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Reuniões 1, no 5º 
andar  
Prazo para inscrição: a partir das 10h do dia 2 (terça) de Agosto até 
o dia 19 (sexta) de Agosto às 17h. Poderá efetuar a sua inscrição pelo 
correio, e-mail ou entregando pessoalmente o formulário de inscrição 
na Divisão de Intercâmbio e Cooperação. Poderá retirar o formulário 
no NIC ou efetuar download em formato Word. 
Inscrições e informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação 
Seção de “Recrutamento de Instrutores Estrangeiros do NIC para o 
Chikyu Shimin Kyoshitsu” – Tel: 052-581-5691 E-mail: koryu@nic-
nagoya.or.jp 
 
 

 Curso de Japonês do NIC para Crianças (NIC 子ども日本語教室)  

O Centro Internacional de Nagoya ministrará cursos de japonês 
voltado às crianças estrangeiras em idade escolar. Serão ministradas 
aulas de japonês necessárias à vida escolar e ao cotidiano. As 
pessoas que estejam estudando no curso noturno do ensino 
fundamental (Yakan Chugakko) deverão participar do Curso para 
Estudantes do Ensino Médio do NIC. Será dada preferência para as 
crianças residentes em Nagoya. 
Período do curso: 18 de Setembro a 27 de Novembro, no total de 11 
aulas, todos os domingos das 10h às 11h30. 
Local: salas de treinamento 1 e 2 no 3º andar e sala estilo japonês no 
5º andar do NIC  
Taxa do curso: 1.000 ienes para as 11 aulas.  
Período de inscrição: a partir das 10h do dia 28 (domingo) de Agosto 
até as 17h do dia 9 (sexta) de Setembro pelo site do NIC.  
Data da entrevista e pagamento da taxa: dia 11 (domingo) de 
Setembro a partir das 10h, na sala de treinamento 3 do 4º andar. 
Deverá comparecer acompanhado de um dos pais ou responsável. 
Público alvo: crianças de 6 a 15 anos, que não tenham o idioma 
japonês como língua materna (nascidas entre 2/Abr/2007 a 
1o/Abr/2016). Crianças nascidas antes de 2/Abr/2007 e que 
atualmente estão cursando o Chugakko. Caso haja vagas, poderá 
realizar a inscrição no período de 13 (terça) de setembro, a partir das 
10h, até as 17h do dia 16 (sexta) de setembro. Será dada preferência 
para as crianças que frequentam escolas públicas do Shogakko e 
Chugakko da cidade de Nagoya. 
Número de vagas: 40 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse 
o número de vagas, será definido através de seleção.  
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 

 Curso de Japonês do NIC para Estudantes do Ensino Médio 

(NIC高校生日本語教室) 

O NIC estará ministrando curso de japonês aos jovens estrangeiros, 
estudantes do ensino médio e aqueles que pretendem ingressar no 
ensino médio (nascidas até 1º/Abr/2007), para construir a base do 
idioma japonês necessário para o aprendizado de disciplinas e 
construir suas carreiras. Será dada preferência para os alunos 
residentes ou que estejam frequentando escolas de ensino médio da 
cidade de Nagoya. Os estudantes que atualmente estão cursando o 
Chugakko (exceto que estão cursando o Yakan Chugaku) devem 
cursar o Curso de Japonês do NIC para Crianças.  
Período: 18 (domingo) de Setembro a 27 (domingo) de Novembro, no 
total de 11 aulas, todos os domingos das 14h às 16h 
Data da inscrição: a partir das 10h do dia 30 (terça) de Agosto até as 
17h do dia 10 (sábado) de Setembro, pelo site. Entrevista, pagamento 
da taxa no dia 11 (domingo) de Setembro a partir das 14h, na Sala de 
Treinamento 3 do 4º andar  
Local: Centro Internacional de Nagoya 3º andar Sala de Reuniões 2 
Taxa: 2.000 ienes para as 11 aulas 
Número de vagas: 15 vagas, definidos com base nas necessidades 
do aluno 
Inscrição: pelo site 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689. E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 

 Curso de Japonês do NIC para adultos (NIC 日本語の会)  

O Centro Internacional de Nagoya convida todos os estrangeiros 
recém-chegados ao Japão e aqueles que tenham a intenção de 
aprimorar o idioma japonês a participarem do curso de língua 
japonesa “NIC Nihongo no Kai”, ministrado por professores 
voluntários. Os professores japoneses são experientes no ensino do 
idioma e lecionam a partir do nível básico até aulas de Kanji. O curso 
abrange também as expressões mais usadas no cotidiano, os 
costumes, as tradições e a cultura japonesa. Venha participar!  
Período: 18 (domingo) de Setembro a 20 (domingo) de Novembro, no 
total de 10 aulas, todos os domingos.  

Número de vagas: 8 a 18 vagas por curso. Caso ultrapasse o 
número de vagas, será realizado sorteio. 
Taxa do curso: 2.500 ienes, apostilas serão cobradas a parte. Deverá 
efetuar o pagamento no dia da inscrição.  
Data da inscrição: inscrição online a partir das 12h do dia 4 
(domingo) de Setembro até as 12h do dia 9 (sexta) de Setembro, ou 
pessoalmente no mesmo período entre 9h às 17h (fechado às 
segundas-feiras). Entrevista para divisão de classe e avaliação de 
nível, no dia 11 (domingo) de Setembro, na sala de conferências, no 
5º andar (por favor não se atrasar). O horário varia corforme o curso. 
Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, será 
realizado sorteio. Será dada preferência às pessoas residentes em 
Nagoya. Deverá efetuar o pagamento da taxa após entrevista. 
Informações e detalhes do curso: pelo site (www.nic-nagoya.or.jp) 
ou entre em contato com a Divisão de Intercâmbio e Cooperação – 
Tel: 052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 
 

 Formação para Apoio aos Estudantes e Crianças Estrangeiras 

– Curso Prático (外国人児童・生徒サポーター研修【実践編】) 
Este treinamento é voltado às pessoas que estão atualmente 
envolvidas na educação e apoio de crianças com raízes no exterior e 
para as pessoas que possuem experiência prática que planejam 
retomar suas atividades. Por meio de palestras e workshops, será 
aprofundado o conhecimento da situação e sistemas atuais, buscando 
resoluções e melhorias para os problemas e suporte das crianças.  
Data: 15 (sábado) de Outubro das 10h às 16h30 
Público alvo: pessoas que estão atuando no apoio de crianças 
estrangeiras (prioridade às pessoas que estarão participando pela 
primeira vez) 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferência 
1  
Taxa de participação: 1.000 ienes 
Número de vagas: 40 pessoas, definidas através de seleção  
Inscrições: a partir das 10h do dia 23 (terça) de agosto  até as 17h 
do dia 11 (domingo) de setembro, por telefone 052-581-5689, e-mail: 
seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; ou site em japonês 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: 27/Agosto e 24/Setembro 
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) 

A 37ª Exibição de Artistas Estrangeiros será realizada este ano de 1º 
(terça) de novembro, a 6 (domingo) de novembro. 
Embora as medidas de prevenção da COVID-19 possam continuar em 
vigor, estamos ansiosos por outra oportunidade de realizar esta 
exposição única e notável. Os participantes da FAE 35 e 36 receberão 
por e-mail as diretrizes da exposição e um link para o formulário de 
inscrição online no início de setembro. Novos artistas em potencial 
podem encontrar mais informações e detalhes sobre como se 
inscrever, na edição de setembro do Calendário de Nagoya. Enquanto 
isso, incentivamos todos os artistas a continuarem criando!  
Informações: nagoyafae@hotmail.com  
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A Exibição de Artistas Estrangeiros é organizada pela Central Japan 
International Socity (CJIS), com o apoio do Centro Internacional de 
Nagoya. 
Website: https://bit.ly/3v6XEVt (inglês) 
 

 Grupo de Teatro [Yasashii Nihongo Gekidan] – [O que é 
“Yasashii Nihongo”? Refletindo o nosso idioma japonês] 

 (やさしい日本語劇団自主公演「やさしい日本語どんなもの?~みんな で

考える私たちの日本語~」 
Que tipo de japonês causa problemas no local de trabalho, na escola, 
na comunidade local ou em viagens para os estrangeiros que moram 
no Japão? Esquetes destacando o japonês problemático e um 

workshop ajudarão os participantes a considerar como usar o japonês 
mais fácil. É necessário fazer reservas. Limitado para 40 lugares. 
Conduzido em japonês. Co-apresentado pelo Yasashii Nihongo 
Gekidan e pelo Centro Internacional de Nagoya. 
Data: 11 (quinta, feriado) de Agosto das 14h às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferências 
1 
Reserva: via https://onl.la/uiFS93F até 5 (sexta) de agosto 
Número de vagas: 40 por ordem de reserva (necessário efetuar 
reserva antecipada) 
Informações: Yasashii Nihongo Gekidan E-mail: 
teatroeasyjapanese@gmail.com 

 

 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/   

 

 
 

 
 24º Nippon Domannaka Matsuri (第 24回にっぽんど真ん中祭り) 

O Nippon Domannaka Matsuri (Domatsuri para abreviar) é um dos maiores festivais de dança do 
Japão, realizado em Nagoya, no centro do Japão, no auge do verão. Este festival de novo estilo é 
aberto a todos e recebe cerca de 200 equipes com 20.000 artistas do Japão e do exterior, em 
apresentações vibrantes com a cor local de suas respectivas regiões. 
Cerca de 2 milhões de pessoas vêm para ver o festival todos os anos, enquanto o centro de Nagoya 
assume as cores deslumbrantes do festival. Cada equipe apresenta uma performance espetacular 
com figurinos brilhantes para uma representação rítmica da cultura de sua região. 
Este ano, o 24º Nippon Domannaka Matsuri é um evento duplo, ocorrendo durante 7 dias ao longo de 
2 semanas, com um evento real na cidade e um evento online. 
No final de agosto, 160 equipes de todo o Japão participarão em 10 locais ao redor da cidade, 
incluindo o ponto principal no Parque Hisaya-odori em Sakae, no distrito de Naka. Na semana 
seguinte, no início de setembro, 403 equipes participarão do TeleDomatsuri. Apresentações de 
equipes de todas as 47 províncias e 13 países e regiões, filmadas em locais famosos em suas 
respectivas cidades de origem, serão transmitidas online. Não perca estes 7 dias cheios de emoção e entusiasmo! Deixe o Domatsuri de Nagoya 
ser o clímax de suas lembranças de verão. Verifique o site oficial para atualizações. 
Data: eventos ao vivo em 10 locais ao redor de Nagoya, incluindo o Parque Hisaya-odori - 26 (sexta) de Agosto a 28 (domingo) de Agosto. Evento 
online no canal oficial do Domatsuri no YouTube – 1o (quinta) a 4 (domingo) de Setembro 
Website: https://www.domatsuri.com/index.html (japonês) 
 
 

 Orquestra Filarmônica de Nagoya Koba-Ken Especial 2022 (名古屋フィルハーモニー交響楽団 コバケン・スペシャル 2022) 
KOBAYASHI Ken’ichiro, regente 
KOYAMA Michie, piano* 
Programa 
L.v.Beethoven: Concerto para Piano no 5 em Mi bemol maior, Op. 73 “Imperador”* 
J.Brahms: Sinfornia no 1 em dó menor, Op. 68 
Data: 29 (segunda) de Agosto (a partir das 18h45) 
Local: Aichi-ken Geijutsu Gekijo Concert Hall (Sala de Concerto do Teatro de Artes Provincial de Aichi)  
Acesso: 3 minutos a pé da saída 4 da estação [Sakae] do metrô das linhas Meijo e Higashiyama ou estação [Sakaemachi] da linha de trem Meitetsu 
Seto 
Ingressos:  
Select Platinum: 12.600 ienes, Platinum: 9.500 ienes 
Assento S: 6.400 ienes, assento A: 5.200 ienes, assento B: 4.200 ienes, assento C: 3.200 ienes, assento D: 2.200 ienes, assento Y: 1.000 ienes 
(somente ingresso do dia e para pessoas até 25 anos) 
Reservas: Nagoya Phil. Ticket Guide – Telefone 052-339-5666 (dias úteis das 9h às 17h30) 

 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 (Gyoseishoshi)（行政書士による相談） 

Faça sua consulta com um despachante administrativo autorizado, 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/  

 

Dicas de eventos e exposições 
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 Festival Internacional de Cinema Feminino de Aichi 2022 (あいち国際女性映画祭 2022) 

O único festival internacional de cinema feminino no Japão, o Festival Internacional de Cinema Feminino de Aichi apresenta filmes de diretoras 
com foco em mulheres de vários países e regiões ao redor do mundo. Consulte o site oficial para obter detalhes sobre a programação e ingressos. 
Data: 8 (quinta) a 11 (domingo) de Setembro 
Local: Will Aichi [Aichi-ken Josei Sogo Center] (Will Aichi [Centro Feminino de Aichi] - Nagoya-shi Higashi-ku 
Website: https://www.aiwff.com/2022/ (japonês) 
 
 

 Museu de Arte Tokugawa e Biblioteca Hosa da Cidade de Nagoya (徳川美術館/名古屋市蓬左文庫) 

◆ Exposição Especial: Atrás, abaixo e dentro: faces Invisíveis dos Tesouros (特別展「お宝のうら！なか！そこ！」) 
Armaduras, espadas, máscaras Noh, caixas de laca, biombos, pergaminhos ilustrados e outros trabalhos 
apresentados em exposições costumam ser exibidos para que os visitantes possam ver a “frente” ou “face” do 
objeto. 
Peças que foram criadas com muito cuidado e luxo são muitas vezes também ornamentadas na parte de trás 
ou no interior e às vezes são unidas com outras obras. Em alguns casos, o verso de um objeto é marcado 
com informações essenciais para a compreensão da peça, como a assinatura do artista. 
Esta exposição apresenta o verso e o interior de várias obras de arte e considera os processos e significados 
do trabalho realizado nessas superfícies não visíveis. Também examinará os bastidores das exposições do 
museu para revelar como os bens culturais são armazenados e preservados e apresentar as técnicas de 
armazenamento para os vários instrumentos transmitidos pela família daimyo. 
 

◆ Exposição temática: O mundo do Matsuri: estilo e fantasia (企画展「祭りの世界―風流と仮装―」) 
A palavra japonesa para festival, "matsuri", compartilha raízes etimológicas com a palavra matsuru, 
"consagrar", e o objetivo principal dessas celebrações é estender orações e oferendas a uma divindade. Com 
o tempo, porém, o esplendor e a vivacidade desses festivais tornaram-se mais proeminentes e se tornaram 
fonte de prazer visual para o povo japonês. Matsuri tornou-se conhecido como reuniões comemorativas 
animadas e alegres de grande número de pessoas e há até um termo especial - o-matsuri sawagi - que foi 
cunhado para descrever a "fanfarra do festival" associada a esses eventos. 
Os "matsuri" retratados no gênero de pinturas conhecido como "sairei-zu" são especialmente bonitos de se ver e têm um forte senso de 
celebração, com decorações elaboradas, performances e fantasias. Esta exposição apresenta o rico mundo do "matsuri", com foco em pinturas 
de festivais do período Edo. 

Data: até 11 (domingo) de Setembro das 10h às 17h (entrada permitida até as 16h30). Fechado às segundas-feiras (aberto dia 15/Agosto) 
Local: Tokugawa Bijutsukan (Museu de Arte Tokugawa) e Nagoya-shi Hosa Bunko (Biblioteca Hosa da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Higashi-
ku 
Ingresso: ingresso comum ao Museu de Arte Tokugawa e Biblioteca Hosa da Cidade de Nagoya): adultos 1.400 ienes, estudantes do ensino 
médio e universitários 700 ienes, estudantes do ensino fundamental 500 ienes. Sábados, estudantes até o ensino médio gratuito. 
Acesso: 10 minutos da saída sul da estação [Ozone] da linha de trem JR Chuo; próximo do ponto de ônibus [Tokugawaen Shindeki] da linha 
municipal 
Website: https://www.tokugawa-art-museum.jp/en/ (inglês) 
 
 

 Exposição Temática: Propaganda de Guerra - Publicidade que direcionou uma nação para a Guerra  
(企画展「戦争プロパガンダ～国民を戦争に向かわせた宣伝たち」) 

Mesmo em japonês, o uso do termo puropaganda (プロパガンダ) parece estar aumentando. Esta exposição 

apresenta exemplos de publicidade - propaganda - utilizada pelo governo e outros órgãos para incentivar a 
população a contribuir para a condução da guerra. 
A partir do Incidente da Manchúria de 1931, propaganda de guerra absurda permeou todas as facetas da vida para 
manter o espírito de luta da população e incutir a imagem do sujeito patriótico enquanto a nação despejava tudo no 
conflito prolongado. Através de cartazes e outros itens que transmitem vividamente a atmosfera da época, esta 
exposição apresenta uma oportunidade de considerar a maneira como a guerra coage uma população. 
Data: até 17 (sábado) de Setembro das 11h às 16h (11h às 15h no dia 17/Setembro). Fechado aos domingos e 
segundas-feiras. 
Local: Senso to Heiwa no Shiryokan Peace Aichi (Museu da Guerra e da Paz PEACE AICHI) - Nagoya-shi Meito-ku 
Yomogidai 2-820  
Acesso: 12 minutos a pé da saída 1 da estação [Issha] do metrô da linha Higashiyama 
Ingresso: adultos 300 ienes; estudantes do ensino fundamental e médio 100 ienes 
Website: http://www.peace-aichi.com/ (japonês) 
 
 

 Exposição de Gravuras de Takahara Yoichi - ELEMENT+ (「髙原洋一 版画展 ELEMENT＋ 気・水・土・火・時」) 
Tomando os quatro elementos, ar, água, terra e fogo, juntamente com o tempo, como tema, esta exposição 
apresenta trabalhos serigrafados do artista de impressão Takahara Yoichi, juntamente com instalações de 
utensílios de Bizen. 
Os próprios elementos ar, água, terra e fogo criaram obras de arte em destaque, o movimento do ar criando 
padrões naturais em ferrugem, formas refletidas na superfície da água criando ilusões, a terra compartilhando 
memórias de tempos passados e a modelagem da energia gerada pelas chamas. O trabalho com tema tempo, 
ambientado em um sítio de escavação arqueológico com resquícios da vida de moradores antigos, dá ao 
espectador uma sensação de traços da humanidade que transcendem o tempo e o espaço. Suas obras, que não 
são desenhadas, mas feitas utilizando técnicas de serigrafia stencil para colorir fotografias de formas e paisagens 
da vida real, têm sido aclamadas em todo o mundo. 
Aprecie o mundo de Takahara Yoichi, um artista de impressão que recorta as maravilhas momentâneas que 
aparecem no cenário do cotidiano e silenciosamente faz perceber a ilusão escondida no espaço real. 
Data: 6 (sábado) de Agosto a 6 (domingo) de novembro das 10h às 17h (venda de ingressos até as 16h30). 
Fechado às segundas e terças (aberto dias 19 de setembro e 10 de outubro), 21 (quarta) de setembro e 12 
(quarta) de outubro 
Local: Takahama-shi Yakimono no Sato Kawara Bijutsukan (Museu Kawara da Cidade de Takahama, cidade da 
cerâmica) - Aichi-ken Takahama-shi 
Acesso: aproximadamente 10 minutos a oeste da estação [Takahama-minato] da linha de trem Meitetsu Mikawa  
Ingresso: ingresso geral 600 ienes(480 ienes); crianças até o ensino fundamental gratuito. O valor entre parênteses é para grupos de 20 ou mais 
pessoas e residentes da cidade de Takahama. Descontos disponíveis para maiores de 75 anos, portadores da caderneta de deficiente, etc. 
Website: http://www.takahama-kawara-museum.com/ (japonês) 

Cartaz para Grandes Títulos de 
Guerra do Leste Asiático 
proclamando "Vitória", "dispêndio de 
guerra", "títulos do governo" 

https://www.aiwff.com/2022/
https://www.tokugawa-art-museum.jp/en/
http://www.peace-aichi.com/
http://www.takahama-kawara-museum.com/


 

 René Lalique - A beleza da elegância moderna dos vidros Art Deco da coleção do Museu de Arte Kitazawa (「北澤美術館所蔵 ルネ・ラリッ

ク－アール・デコのガラス モダン・エレガンスの美」) 

Nascido na pequena aldeia de Aÿ , na região de Champagne, na França, René Lalique (1860-1945) é um joalheiro 
de Art Nouveau e um dos principais artistas de vidro da Art Déco. Depois de ser destaque como joalheiro na Expo 
Paris de 1900, Lalique tornou-se artesão de vidro por volta de 1910, seus desenhos afiados em vidro transparente 
moldado e incolor elevaram o trabalho em vidro a uma forma de arte ricamente poética. 
Os primeiros trabalhos em vidro de Lalique incluíam vasos, frascos de perfume, vasilhas e ornamentos, mas se 
estendiam a decorações de interiores, monumentos ao ar livre e até altares de igrejas. Na Exposição Internacional 
de Artes Decorativas e Industriais Modernas de 1925, Lalique realizou conceitos ousados, como a construção de 
uma fonte ao ar livre que era iluminada à noite e o uso de vidro na decoração externa e interna de edifício. Foi da 
exposiçõe deste evento que surgiu a expressão 'Art Deco'. As obras de Lalique trouxeram as artes decorativas para 
um novo reino e trouxeram uma nova sensibilidade estética à vida das pessoas. 
Apresentando uma seleção das melhores peças Lalique de uma das coleções de arte em vidro mais importantes do 
mundo, o Museu de Arte de Kitazawa (cidade de Suwa em Nagano), esta exposição apresenta uma visão geral de 
Lalique, o artista do vidro. 
Data: até 28 (domingo) de Agosto das 10h às 17h (entrada permitida até as 16h30). Fechado às segundas-feiras. 
Local: Okazaki-shi Bijutsu Hakubutsukan (Museu da Cidade de Okazaki) - Aichi-ken Okazaki-shi 
Acesso: do terminal 2 da saída norte da estação [Higashi Okazaki] da linha de trem Meitetsu Honsen, pegar o 
ônibus para [Chuo Sogo Koen], descer no ponto [Bijutsu Hakubutsukan] e caminhar cerca de 5 minutos. 
Ingresso: ingresso geral (a partir do ensino médio) 1.200 ienes; estudantes do ensino fundamental 600 ienes; 

crianças em idade pré-escolar gratuito; portadores da caderneta de deficiente e 1 acompanhante gratuito. 
Website: https://www.city.okazaki.lg.jp/museum  (japonês) 
 
 

 Exposição de Férias de Verão "Animais que vivem na floresta da arte" (なつやすみ所蔵企画展「美術の森に生きるどうぶつたち」) 
Há uma variedade de animais diferentes ao nosso redor, sejam eles cães, gatos, pássaros ou outra espécie. 
O mesmo vale para os artistas que pintam ou desenham ou constroem suas obras de arte. As formas e os 
animais em movimento que são diferentes dos humanos, parecem ter atraído os corações dos artistas, e 
são esculpidos e moldados em suas obras há muito tempo. 
Nesta exposição [Animais que vivem na floresta da arte], estão reunidas obras de arte com animais como 
tema comum. Quais são as aparências, cores e formas dos animais na obra? É o mesmo que conhecemos?  
Durante as férias de verão, por que não conhecer os animais no Museu de Arte Menard? 
Data: até 25 (domingo) de Setembro das 10h às 17h (entrada permitida até 30 minutos antes do 
fechamento. Fechado às segundas-feiras (aberto no dia 19 de setembro) e 20 de setembro (terça) 
Local: Menard Bijutsukan (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: ingresso geral 900 ienes; estudantes universitários e do ensino médio 600 ienes; crianças do ensino 
fundamental 300 ienes; portadores da caderneta de deficiente e um acompanhante gratuito. 
Website: https://museum.menard.co.jp/ (japonês) 
 
 

 Museu de Fósseis Pokémon (ポケモン化石博物館) 

Pokémon, as criaturas amadas da série de videogames Pokémon, estão cheios de mistério. Alguns deles só 
podem ser revividos de estados semelhantes a fósseis! 
O tema desta exposição são os chamados Pokémon fósseis, que são apresentados como parte de uma 
experiência única de aprendizagem paleontológica. Os visitantes poderão comparar o Pokémon fóssil com 
formas de vida pré-históricas semelhantes encontradas em fósseis do mundo real. 
Nosso “Professor Fossil” e “Pikachu Escavador”, juntamente com especialistas do mundo real, o guiarão pela 
exposição, oferecendo assistência sobre como comparar os fósseis dos dois mundos. 
Data: até 6 (domingo) de Novembro das 9h às 16h30 (entrada permitida até as 16h). Fechado às segundas-
feiras (exceto feriados, fechando no dia útil seguinte). Aberto no dia 15 de Agosto 
Local: Toyohashi-shi Shizenshi Hakubutsukan (Museu de História Natural de Toyohashi), localizado no 
Toyohashi Sogo Doshokubutsu Koen Non Hoi Park (Parque Zoológico e Botânico de Toyohashi [Non Hoi Park]) - 
Aichi-ken Toyohashi-shi 
Acesso: o portão leste do Parque Zoológico e Botânico de Toyohashi fica a 6 minutos a pé da saída sul da 
estação [Futagawa] da linha de trem JR Tokaido  
Ingresso: adultos 1.000 ienes; alunos do ensino fundamental 400 ienes; crianças em idade pré-escolar gratuito. 
*Ingresso adicional necessário para o Parque Zoológico e Botânico de Toyohashi [Non Hoi Park]: adultos 600 
ienes; alunos do ensino fundamental 100 ienes). 
Site do museu: https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/03event/2022/tokuten/index.html (japonês) 
Site da exposição: https://www.kahaku.go.jp/pokemon/index_en.html (inglês) 
 
 

 
 
 

 Trâmites para ingresso nas Escolas Públicas de Ensino Fundamental da Cidade de Nagoya (小学校入学に関する手続きについて) 

No Japão, as crianças nacidas entre 2 de abril de 2016 e 1o  de abril de 2017 começarão o ensino fundamental em abril do próximo ano.  
Para matricular uma criança de nacionalidade estrangeira em uma escola primária na cidade de Nagoya, será necessário inscrever-se na Divisão 
de Assuntos de Residentes do seu distrito local (Shimin-ka) ou na Seção de Assuntos Comunitários e Residentes (Shimin Gakari) ou na sucursal 
(Shisho) (mesmo crianças que não foram registradas como residentes podem ser admitidas ). 
Na cidade de Nagoya, a escola em que irá se matricular é determinada pelo seu local de residência, portanto, não pode escolher livremente a 
escola. 
Se deseja matricular em uma escola que não seja escola pública municipal de Nagoya, realize os procedimentos de matrícula em cada escola. 
A cidade de Nagoya também está realizando uma pesquisa para avaliar a matrícula de crianças de nacionalidade estrangeira. Um questionário 
sobre a intenção de matrícula será enviado às famílias com crianças aptas a ingressar no ensino fundamental em abril do próximo ano. 
Agradecemos sua cooperação no preenchimento e envio do questionário para a Divisão de Assuntos de Residentes da subprefeitura ou para a 
Seção de Assuntos de Residentes e da Comunidade da sucursal.   
 
 

Informações do cotidiano 

Vaso, Donzelas de Baco, 1927 
Coleção do Museu de Arte de 
Kitazawa 
Fotografia: Takemoto Shunji 

Tomita Natsumi, [Yukichi], 2007 
Coleção de estreia do Museu de Arte 
Menard 

© 2022 Pokémon. © 1995-2022 
Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK 
inc. 
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 Nagoya Matsuri: recrutamento dos três grandes heróis Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu (名古屋まつり郷土英傑行列三英傑(信長・秀吉・家康)

の募集) 

A cidade de Nagoya procura membros do público para retratar os heróis da cidade natal de Oda Nobunaga, Toyotomi 
Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu no desfile de guerreiros e heróis no Nagoya Matsuri deste ano (15 (sábado) e 16 
(domingo) de Outubro). Os candidatos devem residir e/ou trabalhar na cidade de Nagoya e devem ter 25 anos ou 
mais em 1o de abril de 2022. (Os candidatos à função de Nobunaga também devem saber cavalgar). Os candidatos 
bem-sucedidos, serão determinados pelo processo de seleção. Para saber mais e obter detalhes sobre como se 
inscrever, consulte o site. 
As inscrições se encerram em 18 (quinta) de Agosto (inscrições postadas nesta data também são aceitas) 
Informações: Escritório de Estratégia de Gestão de Ativos da Cidade de Nagoya - Telefone: 052-972-2316, Fax: 052-
972-4122 (japonês) 
Website: https://www.nagoya-festival.jp  (japonês) 
 
 
 

 Simpósio do Mês de Promoção da Coexistência Multicultural da Cidade de Nagoya (名古屋市多文化共生推進月間シンポジウム)  

Existem mais de 80.000 estrangeiros de várias culturas e nacionalidades que residem na cidade de 
Nagoya (cerca de 3,6% da população total). Para que todos os moradores possam participar ativamente 
da comunidade, é importante compreender e aceitar as culturas uns dos outros e criar um ambiente onde 
as pessoas se apoiem mutuamente. Este mês, que tal pensar um pouco na diversidade e no que podemos 
fazer para construir uma comunidade onde todos possam prosperar? 
Data: 28 (domingo) de Agosto das 10h30 às 12h (abertura a partir das 10h) 
Informações sobre participação do evento: 

Vagas: 70 pessoas por ordem de reserva; aberto a qualquer pessoa que resida, trabalhe ou estude na 
cidade de Nagoya 
Local: Hall Anexo do Centro Internacional de Nagoya 
Entrada: gratuita 

Reservas: a partir das 13h do dia 15 de agosto, por telefone, fax ou e-mail. 
Informações e reservas: Divisão de Relações Internacionais da Secretaria de Turismo, Cultura e Intercâmbio de Nagoya, telefone: 052-972-3062; 
Fax: 052-972-4200; E-mail: a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp  
 
 

 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: 7 de Agosto das 8h45 às 12h 

11 de Setembro 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/ 
 
 

 
 

 Dúvidas do cotidiano: posso trabalhar meio período no meu tempo livre do meu trabalho principal? 

(外国人暮らしの Q&A「今働いている仕事の空いている時間にアルバイトしてもいいか」） 

Pergunta: meu status de residência é de Trabalho Qualificado (ginō / 技能), e atualmente estou trabalhando como 

cozinheiro em um restaurante que serve comida do meu país de origem. Estou pensando em aceitar um emprego de 
meio período durante meu tempo livre do meu trabalho como cozinheiro. Existe algum procedimento que precisa ser 
feito junto à imigração se eu começar um trabalho de meio período? 
 

Resposta: se você está envolvido em atividade para as quais o status de residência (zairyū shikaku / 在留資格) de 

Trabalho Qualificado se aplica e está pensando em aceitar trabalho adicional em meio período, recomendamos que 
consulte o escritório do Departamento de Imigração antes de aceitar a oferta. Não aceite uma oferta de trabalho em 
tempo parcial apenas com base no seu próprio julgamento. 
Embora não acreditemos que haveria um problema se o trabalho de meio período fosse em outro restaurante e 
consistisse nas mesmas atividades permitidas pelo seu status atual de residência e nas quais está atualmente 
envolvido, deverá enviar uma notificação da organização afiliada (contratante) [Shozoku (keiyaku) kikan ni kan suru 

todokede / 所属(契約)機関に関する届出] referente ao seu novo empregador de meio período para a imigração dentro de 14 dias. 

Podrá ainda precisar obter permissão do seu empregador atual para trabalhar meio período em outro restaurante. 
 
Se o conteúdo do seu potencial trabalho de meio período for diferente do seu trabalho atual, você precisará confirmar com a imigração que teria 
permissão para realizar o trabalho em questão em meio período e obter permissão para se envolver em uma atividade diferente daquela permitida 

pelo status de residência anteriormente concedido (shikaku-gai katsudō kyoka / 資格外活動許可). Será necessário garantir que o trabalho em 

tempo parcial não impeça a sua capacidade de desempenhar as funções do seu trabalho principal. E para ser elegível para consideração de 
permissão para se envolver em outras atividades, o trabalho de meio período não deve ser considerado pela imigração como trabalho não 

https://www.nagoya-festival.jp/
mailto:a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/


qualificado (tanjun rōdō / 単純労働), atividade de entretenimento adulto (fūzoku eigyō / 風俗営業), atividade que viole a ordem e a moral públicas 

(kōjoryōzoku / 公序良俗), ou de qualquer forma ilegal. 

Se está pensando em mudar de emprego, mas não tem certeza se seu status atual de residência permitirá que consiga um emprego no futuro, 

solicite ao Departamento de Imigração para emitir um certificado de status de trabalho (shuro shikaku shomeisho/就労資格証明書) e assim poderá 

obter a autorização que lhe permita exercer um trabalho específico. 
Em posse do certifcado, poderá ser mais fácil encontrar um novo empregador. 
Para obter informações detalhadas, consulte o escritório do Departamento de Imigração. 
 
 

 Lendo os novos Mapas de Risco - 1 (新しくなったハザードマップを読もう-1) 

Em junho de 2022, a cidade de Nagoya introduziu novos mapas de risco para desastres relacionados a tempestades e inundações. Esses mapas 
apresentam informações sobre a extensão e a profundidade da inundação e por quanto tempo uma área pode permanecer inundada, juntamente 
com informações sobre os pontos de encontro de emergência designados, onde você pode evacuar inicialmente para se proteger do perigo 
imediato do desastre. 
Os mapas são publicados em japonês no site da cidade de Nagoya, mas se você puder reconhecer algumas expressões-chave, poderá obter 
informações úteis do mapa que podem salvar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Reserve um tempo para estudar os mapas de perigo 
para sua casa, escola ou local de trabalho e prepare-se para quando surgir uma emergência. 
 
Tipos de Mapas de Perigo 

洪水 kōzui: inundação ou inundação externa, causada pela ruptura de uma margem de rio ou transbordamento do mesmo (mapa em japonês) 

内水 naisui: inundação interna, inundação que ocorre quando drenos e esgotos não conseguem lidar com um grande volume de água repentino 

de chuva forte localizada (mapa em japonês) 

高潮 takashio: maré de tempestade, um aumento extremo do nível do mar à medida que um tufão se aproxima, podendo inundar a costa (mapa 

em japonês) 
 
 
 

 
 

浸水の目安 (shinsui no meyasu): referência de profundidade de inundação 

浸水深 (shinsuishin): profundidade da inundação 

以上 ~ (ijō): mais de ~; acima de~ 

未満 ~ (miman): menos de ~; abaixo de ~  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

浸水継続時間図 (shinsui keizoku jikan zu): duração da inundação 

浸水深 0.5m以上が継続する時間 (shinsuishin 0,5m ijō ga keizoku suru jikan): duração da inundação de 0,5m ou 

mais 

12 時間未満 (12 jikan miman): menos de 12 horas 

12 時間~1日未満 (12 jikan kara ichinichi miman): entre 12 horas e 1 dia (24 horas) 

1日~3日未満 (ichinichi kara mikka miman): entre 1 dia e 3 dias 

3日以上 (mikka ijō): mais de 3 dias 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Vacina de reforço da COVID-19 (4ª dose) (新型コロナウイルスワクチン 4回目接種について) 

A 4ª vacinação da COVID-19 está à disposição pela cidade de Nagoya aos seguintes residentes elegíveis ou 
que já tenham passado pelo menos 5 meses desde a administração da 3ª dose: 
1. Residentes com 60 anos ou mais 
2. Residentes com idade entre 18 e 59 anos com condição médica pré-existente 
3. Residentes com uma condição considerada por um médico como de risco potencial de doença grave 
 
O cupom de vacinação será enviado aos seguintes moradores (não é necessário solicitar a emissão do cupom) 
1. Residentes com 60 anos ou mais 
2. Residentes com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos que possuam caderneta de deficiente, 
certificado de beneficiário do pagamento de tratamento médico, etc. (válido em 30 de maio de 2022) 
* Residentes elegíveis que não estejam dentro das condições 1 e 2 devem se inscrever para receber o cupom 
de vacinação. 
Central de Atendimento da Vacina da COVID-19 da Cidade de Nagoya: tel: 050-3135-2252 (das 9h às 17h30 
todos os dias) 
Site oficial da cidade de Nagoya (japonês); https://bit.ly/3H7N718 (japonês) 
Consulte o site do NIC para mais informações 

https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000153568.html
https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000154015.html
https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000154014.html
https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000154014.html
https://bit.ly/3H7N718
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2022/06081433.html

