
 
 

 Aviso importante! （臨時休館のおしらせ） 

O Centro Internacional de Nagoya estará fechado de 29 (domingo) de 
Dezembro a 3 (sexta) de Janeiro, voltando a funcionar a partir do dia 
4 (sábado) de Janeiro. Desejamos a todos uma ótima passagem de 
ano. 
 
 
 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. Neste mês não percam o especial de inverno, com 
leitura de livros, canções e mais. A participação é gratuita e não 
necessita reserva. Participe! 
Data:12 (domingo) de Janeiro (14h às 14h30) – leitura de livros em 
inglês 
26 (domingo) de Janeiro (14h às 14h30) – leitura de livros em inglês e 
outro idioma 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar 
Entrada: franca 
 
 
 Sessão de Animação Internacional na Biblioteca do NIC (NIC

ライブラリー海外のアニメ上映会 2019) 

Tragam seus filhos para participarem da leitura de livros infantis em 
língua estrangeira e, após o término, assista à exibição de animação 
internacional. Filmes do Mickey Mouse, Pica-pau e Popeye. Não é 
necessário efetuar reserva. 
Data: 26 (domingo) de Janeiro das 14h45 às 15h45 (leitura de livros 
das 14h às 14h30) 
Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, espaço de 
intercâmbio, no 3º andar 
Entrada: franca 
Número de vagas: cerca de 15 pessoas 
Público alvo: crianças acompanhadas de seus pais ou 
responsáveis.  
 
 
 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. 
Data da reunião explicativa: 2 (domingo) de Fevereiro de 2020 das 
13h30 às 14h30. 
Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar, Sala de 
Treinamento 3 
Inscrições: por telefone ou e-mail, até as 17h do dia 1º de fevereiro. 
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 
 
 

 Peer Support Salon (ピアサポートサロン） 
Este será um encontro onde poderá compartilhar suas dúvidas e 
preocupações com outros pais sobre a criação de filhos, num 
ambiente descontraído, com chás e docinhos. Intérpretes nos 
idiomas inglês, português, espanhol e chinês estarão à disposição. 

Participe! 

Datas: ① 26 (domingo) de Janeiro das 10h às 11h30 e ② 23 

(domingo) de Fevereiro de 2020 das 10h às 11h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya 3o andar Resource Room 
Público alvo: pessoas com interesse na criação de filhos (japoneses 
e estrangeiros) 
Taxa de participação: gratuita  
Número de participantes: 15 pessoas 
Informações e reserva: a partir de 1º de Dezembro, no Balcão de 
Informações - Tel: 052-581-0100  
 
 

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

Data de inscrição: 12 (domingo) de Janeiro de 2020, das 11h às 
11h30 na Sala de Conferências do 5º andar, onde será realizada 
entrevista para a divisão de classes (por favor não se atrasar). 
Pagamento da taxa a partir das 12h15. Será dada preferência para as 
pessoas residentes na cidade de Nagoya. 
Período: 19 (domingo) de Janeiro a 29 (domingo) de Março de 2020, 
no total de 10 aulas, todos os domingos (duração de cada aula 90 
minutos). Não haverá aula no dia 9 (domingo) de Fevereiro. 
Número de vagas: 15 a 20 pessoas cada curso. Caso o número de 
inscritos 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. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
 

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

室) 

Data da inscrição: 12 (domingo) de Janeiro de 2020, das 9h45 às 
10h15, no Salão de Exibições 3, do 4º andar 
Período: 19 (domingo) de Janeiro a 29 (domingo) de Março de 2020, 
no total de 10 aulas, todos os domingos. Não haverá aula no dia 9 
(domingo) de Fevereiro. 
Público alvo: crianças que se enquadram em um dos ítens abaixo: 
1. crianças de 6 a 15 anos que não tenham a língua japonesa como 
língua materna.Crianças nascidas entre 2 de abril de 2004 a 1º de 
abril de 2013) 
2. Crianças nascidas antes do dia 2/abril/2004 e matriculadas no 
Chugakko (ginásio) atualmente. * A pessoa matriculada no “Chugaku 
Yakan Gakkyu” (ginásio noturno), deverá participar do Curso de 
Japonês do NIC para Alunos do Ensino Médio 
Número de vagas: 60 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse 
o número de vagas, será definido através de seleção. 
Taxa do curso: 1.000 ienes para as 10 aulas. 
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) 

Este curso é voltado para jovens não-nativos do idioma japonês 
(nascidos antes de 1º de abril de 2004, atualmente cursando ou 
aspirando entrar no ensino médio e necessitando assistência com o 
aprendizado da língua japonesa). Será dada preferência aos que 
residam ou frequentem a escola na cidade de Nagoya. A aula tem 
como objetivo ajudar os alunos a adquirir as bases do idioma japonês 
necessárias para seus estudos, para que possam concluir seus 
estudos do ensino médio e seguir carreira. Limitado a 20 vagas, 
determinado com base nas necessidades de cada aluno. 
Data da inscrição: 12 (domingo) de Janeiro das 14h às 14h30, na 
Sala de Exibições 3 no 4º andar. Após inscrição, será realizada 
entrevista.  

mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp


Período: de 19 (domingo) de Janeiro a 29 (domingo) de Março, das 
14h às 16h, todos os domingos (Não haverá aula no dia 9 (domingo) 
de Fevereiro) 
Público alvo: pessoas nascidas antes de 1º de Abril de 2004 e que 
não tenham o japonês como língua materna 
Taxa: 2.000 ienes (para as 10 aulas) 
Número de vagas: 20 pessoas. Caso haja vagas, poderá efetuar a 
inscrição em data posterior. Consulte. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 
 
 Consulta sobre Saúde para Estrangeiros [Corpo] e [Mente] 

(外国人の｢心｣と「からだ」健康相談会） 

Será realizada consulta gratuita para os estrangeiros residentes 
sobre saúde, em colaboração com as instituições especializadas, 
com o objetivo de levar o conhecimento sobre prevenção, 
constatação precoce de doenças, sistema de saúde e outros, para 
que possam ter uma vida saudável e tranquila, superando as 
barreiras do idioma e dos costumes locais.Poderão receber 
orientação médica, dentária, efetuar exame de tuberculose, 
informações sobre o Sistema de Seguro Assistência, consulta sobre 
saúde para gestante, parto, cuidado de crianças, além de 
informações sobre exame de câncer (por 500 ienes para residentes 
na cidade de Nagoya), com a ajuda de intérpretes em inglês, 
português, espanhol, chinês, filipino e vietnamita. Terá ainda 
assistência para crianças enquanto os pais efetuam a sua consulta. 
Não é necessário efetuar reserva. Participe! 
Data: 26 (domingo) de Janeiro das 13h30 às 16h 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Reuniões 1 
Taxa de participação: gratuita 
Informações: Balcão de Informações – Tel: 052-581-0100 E-mail: 
info@nic-nagoya.or.jp 
 
 
 Treinamento de voluntários para atuarem em apoio aos 

estrangeiros em momentos de catástrofes (災害時外国人支援

ボランティア研修) 

O Centro Internacional de Nagoya estará organizando treinamento 
através de workshops e simulações, visando ajudar os participantes 
a adquirirem conhecimentos de como prestar assistência aos 
estrangeiros quando da ocorrência de uma catástrofe. Este 
treinamento está aberto aos voluntários de idiomas em casos de 
catástrofes, registrados no NIC e pessoas interessadas no suporte 
aos estrangeiros. O treinamento será realizado em japonês. 
Necessário efetuar reserva.  
Data: 18 (sábado) de Janeiro das 13h às 17h  
Local: Nagoya-shi Naka Kuyakusho (subprefeitura de Naka da 
Cidade de Nagoya)   
Taxa de participação: gratuita 
Inscrições: a partir de 3 (terça) de Dezembro às 10h (por ordem de 
reserva), por telefone, e-mail, pessoalmente ou pelo site. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação 
Tel: 052-581-5689 E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp 
 
 

 Curso de japonês [Maruhachi] (日本語教室「まるはち」) 

Será realizado curso de japonês com termos e expressões utilizadas 
no cotidiano, dividido em três cursos: [iniciante], [básico] e 
[conversação]. Este curso será realizado pela escola de formação 

profissional Ohara.  
Período do curso: de 8 de Janeiro a 14 de Março, todas as quartas 
ou sábados (total de 10 aulas) 
Local: Ohara Travel, Hotel & Bridal Senmon Gakko (Escola de 
Formação Profissional Ohara) Prédio 3 – Nagoya-shi Nakamura-ku 
Meieki 3-18-10 
Público alvo: pessoas acima de 16 anos e que não sejam nativos 
idioma japonês  

Número de vagas: 20 pessoas para cada curso, 
por ordem de chegada 
Taxa: 2.500 ienes (total de 10 aulas, incluso 
material didático) 
Inscrição: confira os detalhes no site do código 
bidimensional ao lado 
Acesso: próximo da saída U10 da estação 

[Kokusai Center] do metrô da linha Sakuradori 
Website: https://www.ohara.ac.jp/ 
 
 
 Seminário e Consulta sobre Declaração de Imposto de Renda 

(税務セミナー＆相談会) 

Não sabe como declarar o imposto de renda? Participe deste 
seminário prático para ajudar os residentes estrangeiros a aprender 
como preencher os formulários da declaração de imposto de renda, 
seguido de uma sessão individual de perguntas e respostas com 
consultor fiscal. (Atenção: os formulários não poderão ser 
preenchidos nem enviados durante este evento). Vagas limitadas. 
Intérprete de inglês, português, espanhol e chinês. 
Data: 22 (sábado) de Fevereiro das 13h30 às 16h30 
Local:  Centro Internacional de Nagoya 5o andar Sala de 
Conferências 1  
Número de vagas: 50 (somente com reserva) 
Reserva: a partir do dia 1 (sábado) de fevereiro às 10h a 21 (sexta) 
de fevereiro às 17h, por telefone ou pessoalmente no Balcão de 
Informações no 3o andar, por ordem de reserva. Completando o 
número de vagas, as reservas serão encerradas. 
Telefone: 052-581-0100 
 
 

 Recrutamento de Instrutores Estrangeiros (NIC地球市民教室

講師募集) 

Como parte do Projeto Educacional de Compreensão Internacional, 
estamos recrutando instrutores estrangeiros para visitar escolas do 
ensino fundamental e grupos de comunidades locais para 
apresentação de sua terra natal. Estamos recrutando pessoas 
residentes no Japão há mais de 1 ano, que tenham capacidade de 
se comunicar e apresentar a terra natal em japonês e que possa 
participar da entrevista e treinamento no dia 4 (quarta) de Março, 
entrevista a partir das 13h e treinamento das 14h10 às 16h30. 
Gratificação pela visitação: 6.000 ienes/vez (dentro da cidade de 
Nagoya) e 8.000 ienes/vez (fora de Nagoya) (incluso imposto e 
transporte) 
Prazo para inscrição: até o dia 26 (quarta) de Fevereiro às 17h 
(recebimento pelo correio até esta data). Poderá efetuar a sua 
inscrição pelo correio ou entregando pessoalmente na Divisão de 
Intercâmbio e Cooperação. Poderá retirar o formulário no NIC ou 
efetuar download em formato PDF (https://www.nic-nagoya.or.jp). 
Inscrições e informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - 
Tel: 052-581-5691 E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Triofone - Serviço de intérprete por telefone do NIC 
Se você precisa efetuar uma consulta num órgão público como a subprefeitura, o centro de saúde ou escritório da receita, mas não sabe falar 
japonês, ligue para o nosso serviço Triofone, conversa em três simultaneamente por telefone, você, o órgão público e o intérprete do NIC. 
O serviço de Triofone está disponível nos idiomas e horários abaixo: 
Inglês: terça a domingo das 9h às 19h 
Português e espanhol: terça a domingo das 10h às 12h e 13h às 17h 
Chinês: terça a sexta das 13h às 17h, sábados e domingos das 10h às 12h e 13h às 17h 
Coreano e filipino: terça, sábado e domingo das 13h às 17h 
Vetnamita: quarta e domingo das 13h às 17h 
Nepalês: quarta das 13h às 17h 
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 Eventos de Janeiro no 

Santuá-rio de Atsuta (神田神宮 1

月の行事) 

Tōkashinji (踏歌神事) 

É dito que a partir de rituais da corte 
do período Heian, os dançarinos dos 
rituais decoram suas coroas com 
flores de cerejeira e dançam ao som 
de músicas orando por bênção e para 
espantar os males, sobre a terra que 
mostra os sinais da próxima 
primavera. 
Data: 11 (sábado) de Janeiro às 10h e 

às 13h 
 

Hoshashinji (歩射神事) 

Um ritual tradicional xintoísta 
realizado anualmente no santuário de 
Atsuta. Três sacerdotes xintoístas se 
revezam, atirando flechas em um alvo. 
Um total de 36 flechas são lançadas e 
quando a última flecha atingir o alvo, 
os visitantes correm para pegar 
pedaços do alvo, que acredita-se 
espantar os males e a má sorte. 
Data: 15 (quarta) de Janeiro a partir 

das 13h 
Local: Atsuta Jingu (Santuário de 

Atsuta), no distrito de Atsuta 
Acesso: a 3 minutos a pé da estação 

[Jingū-mae] da linha de trem Meitetsu 
Nagoya; ou a 8 minutos a pé da 
estação [Atsuta] da linha de trem JR 
Tokaido; ou a 7 minutos a pé da 
estação [Jingu Nishi] do metrô da 
linha Meijo 
 
 Whisk(e)Y Lovers Nagoya 2020 

(ウイスキーラバーズ名古屋 2020） 

Realizado em Nagoya pela quarta vez, 
como o nome sugere, este é um 
evento para amantes de whisk(e)y, 
por amantes de whisk(e)y. 
Data: 19 (domingo) de Janeiro das 

11h às 17h (última entrada às 16h) 
Local: Fukiage Hall (Centro de 

Comércio e Indústria de Nagoya) - 
Nagoya-shi Chikusa-ku  
Acesso: a 5 minutos a pé da saída 5 

da estação [Fukiage] do metrô da 
linha Sakuradori 
Ingresso: antecipado: 4.000 ienes; 

do dia: 5.000 ienes (imposto incluso) 
Website: https://wln.themedia.jp 
(em japonês) 
Facebook: 

https://www.facebook.com/whiskylov
ersnagoya/ (em japonês) 
 
 

 14o Festival de Ano Novo Chinês 

(第 14回名古屋中国春節祭） 

Venha conhecer a cultura, os sabores 
e os aromas da China, um país 
milenar, aprofundar os laços de 
amizade e compreender a cultura 
deste país. Poderão apreciar as 
apresentações de danças típicas 
venda de produtos chineses e mais. 
Data: 11 (sábado das 11h às 17h) , 12 

(domingo) e 13 (segunda, feriado) de 
Janeiro (das 10h às 17h) 
Local: Hisayaodori Koen Hisaya 

Hiroba (Parque Hisayaodori) - 
Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
Acesso: 1 minuto da saída 5 da 

estação [Yabacho] do metrô da linha 
Meijo ou 3 minutos da saída 16 da 
estação [Sakae] do metrô das linhas 
Higashiyama ou Meijo 
Entrada: franca 
Website: http://www.n-cj.com/ (em 

japonês e chinês) 
 

 Hisayaodori Teien Flarie (久屋大

通庭園フラリエ) 

Jardim de Tulipas (アイスチューリ

ップの庭) 

Cerca de 900 pés de tulipas estarão 
florescendo no Parque Flarie, 
antecipando a chegada da primavera, 
com pontos para fotos.  
Período: 11 (sábado) de Janeiro a 2 

(domingo) de Fevereiro das 9h às 
17h30 
Entrada: franca 

 

Christmas Rose Fair (クリスマスロ

ーズフェア) 

As rosas de natal estão associadas 

ao sucesso nos exames no Japão. A 
feira contará com vendas de plantas e 
uma oficina de como cultivá-las.  
Período: 23 (quinta) de Janeiro a 2 

(domingo) de Fevereiro das 10h às 
17h (dia 2/Fevereiro, das 10h às 15h) 
Oficina de cultivo: 23 (quinta) de 

Janeiro das 13h30 às 14h10 (limitado 
à 30 pessoas). Participação gratuita. 
Local: Hisayaodori Koen Flarie – 
Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: cerca de 3 minutos da saída 

4 da estação [Yabacho] do metrô da 
linha Meijo ou a 5 minutos a pé da 
saída 1 estação [Kamimaezu] do 
metrô das linhas Meijo e Tsurumai. 
Entrada: franca 
Website: http://www.flarie.jp/Kitano  
 
 
 

 Tenjinsha Fude Matsuri (北野天

神社筆まつり) 

A figura principal adorada no 
santuário Kitano Tenjinsha, na cidade 
de Konan, é Sugawara no Michizane 
(845 – 903), estudioso do período 
Heian, poeta e político reverenciado 
como o Deus da aprendizagem, com 
os alunos e seus familiares orando 
pelo sucesso nos próximos exames.  
Iniciada em 1964, como parte dos 
esforços para revitalizar a 
comunidade local, por volta das 
14h30 do dia 19 de janeiro, é 
realizada a procissão tradicional de 
dedicação do grande pincel. Um 
pincel de 4m de comprimento, 
pesando 50kg, é puxado num 
carrinho, saíndo do Central Park para 
o santuário, acompanhado por 
crianças, adultos em ”idade crítica” e 
outros paroquianos, enquanto a 
procissão circula pelas ruas.   
Data: 18 (sábado) e 19 (domingo) de 

Janeiro  
Local: Kitano Tenjinsha (Santuário 

Kitano Tenjinsha) e arredores na 
cidade de Konan 
Acesso: 2 minutos a pé a leste da 

saída 2 da estação [Konan] da linha 
de trem Meitetsu Inuyama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICAS DE EVENTOS  
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 Osu Kannon Setsubun (大須観音

節分会) 

Todos anos, no Templo de Osu 
Kannon, em Nagoya, é montado um 
palco especial apenas para a 
cerimônia de Mamemaki, que tem 

início às 10h. À tarde, o desfile do 
barco com as 7 divindades e os 
tesouros, parte do Sakae Sho-koen 
(próximo do cruzamento de Sakae) às 
13h18, chegando em Osu Kannon às 
15h. 
Data: 3 (segunda) de Fevereiro das 

10h às 18h 
Local: Osu Kannon 
Acesso: próximo da saída 2 da 

estação [Osu Kannon] do metrô da 
linha Tsurumai 
 
 
 Kasadera Kannon (Templo de 

Ryūfukuji) Setsubun-kai (笠覆寺 

笠寺観音 節分会) 

O Templo sul dos Quatro Owari 
Kannon, o Kasadera Kannon, no 
distrido de Minami, é popular entre 
aqueles que procuram se proteger da 
má sorte ou se casar, mas também é 
um local popular para observar o 
Setsubun. As festividades de 
Setsubun no templo de Ryufukuji 
começam em 2 de fevereiro com 
orações para aqueles que procuram 
se livrar da má sorte (20h às 0h; 
pagamento de taxa) e uma variedade 
de barracas. No dia 3 de fevereiro, 
muitos visitam para receber as 
bênçãos (mamemaki), oferecidas 
entre 9h e 17h (6.000 ienes) e levam 
para casa um “masu”  (copo 
quadrado de madeira) e ancinho da 
sorte. 
Local: Ryufukuji Kasadera Kannon 

(Templo Ryufukuji) - Nagoya-shi 
Minami-ku Kasadera-cho 
Kamishinmachi 83 
Acesso: 3 minutos apé a leste da 

estação [Moto Kasadera] da linha de 
trem Meitetsu Nagoya Honsen. As 
ruas próximas ficarão fechadas para o 
tráfego. Utilize o transporte público. 
Website: http://kasadera.jp/ 

 

 Ryusenji Setsubun-kai (龍泉寺節

分会) 

Localizado no distrito de Moriyama, o 
Templo Ryusenji é o templo leste dos 
Quatro Owari Kannon. As 
celebrações de Setsubun do templo 

são assistidas por milhares de 
pessoas.  Os visitantes que recebem 
bênçãos em Ryusenji durante o 
evento Setsubun-kai também podem 
participar do Mamemaki. O fuku-gi 
(bastão da sorte) e o fuku-mochi 
(bolinho de arroz da sorte) são 
lançados a partir das 17h15, atraindo 
muitos visitantes, pois diz-se que 
aqueles que tiverem a sorte de pegar 
os ítens lançados, terão boa sorte no 
ano seguinte.  
Data: 3 (segunda) de Fevereiro 
Local: Ryusenji (Templo de Ryusenji) 

- Nagoya-shi Moriyama-ku Ryusenji 
1-902 
Acesso: a 3 minutos a pé (subindo a 

ladeira) do ponto de ônibus 
[Ryusenji-guchi] da linha Nagoya 
Guideway bus (Yutorito Line) 
Website: http://www.ryusenji.com/ 

 
 
 Hououzan Jimokuji 

Setsubun-kai (鳳凰山 甚目寺 

節分会) 

Em 597, apenas 60 anos após a 
introdução do budismo no Japão, 
Hadame Tetsumaro, um pescador da 
vila de Hadame em Ise, estava 
pescando em uma enseada (a cerca 
de 200 metros a sudeste do atual 
Templo Jimokuji). A estátua de 
Bodhisattva Kannon foi encontrada 
em sua rede. O percador encantado, 
construiu um templo ao norte e 
consagrou a estátua. Diz ser esta a 
origem do Templo de Jimokuji. 
Prosperando como um dos Quatro 
Owari Kannon do período Edo, o 
templo estará repleto de pessoas de 
todas as idades durante seu evento 
anual de Setsubun, em 3 de fevereiro. 
Data: 3 (segunda) de Fevereiro das 

8h às 17h 
Acesso: a 5 minutos a pé da estação 

[Jimokuji] da linha de trem Meitetsu 
Tsushima. Como a área circundante 
estará fechada ao tráfego, utilize o 
transporte público.  
 
 

 Nagoya Lamen Matsuri 2020 (名

古屋ラーメンまつり 2020）） 

Estará de volta em Nagoya, o evento 
reunindo os melhores restaurantes de 
Lamen de todo Japão! Venha 
experimentar os mais variados tipos 
de lamen, cada qual com as 
peculiaridades de cada região. 
Compre os bilhetes de lamen antes 
de fazer o pedido. Bom apetite! 
Data: 1a etapa: 1(sábado) a 5 (quarta) 

de Fevereiro. 2 a etapa: 7 (sexta) a 11 
(terça, feriado) de Fevereiro; 3 a 
etapa: 13 (quinta) a 17 (domingo) de 
Fevereiro, das 10h30 às 20h. Último 
pedido: 19h45. Dias 6 e 12, fechado. 
Local: Hisayaodori Koen Edion 

Hiroba (Parque Hisayadori) - 
Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
Acesso: 1 minuto da saída 6 da 

estação [Yabacho] do metrô da linha 
Meijo 
Entrada: franca Bilhete de lamen 900 

ienes/cada 
Website: 

https://www.ctv.co.jp/event/ramen/ 
(em japonês) 
 
 

 Toyoda Gosei Rink (豊田合成リ

ンク) 

Está de volta no Oasis 21, a pista de 
patinação que não é de gelo. 
Utilizando painéis de resina com 
processamento especial, pode cair, 
rolar e deitar sem o risco de se 
molhar! No intervalo das compras ou 
após o serviço, que tal se divertir bem 
no centro da cidade? Fazendo grande 
sucesso entre crianças até pessoas 
da terceira idade, recebe os visitantes 
à noite com show de iluminação 
colorida, eventos e apresentações ao 
vivo, além de projeção mapeada 
interativa da pista. Venha se divertir 
com amigos e familiares!  
Período: todos os dias até 1o 

(domingo) de Março (dias úteis: 13h 
às 20h; sábados, domingos, feriados 
nacionais e durante as férias de 
inverno (24/Dezembro a 6/Janeiro): 
10h às 20h) 
Local: Oasis 21 Ginga no Hiroba – 

Nagoya-shi Higashi-ku 
Acesso: saída 4 da estação [Sakae] 

do metrô das linhas Higashiyama ou 
Meijo 
Ingresso: pessoas a partir do ginásio 

http://kasadera.jp/
http://www.ryusenji.com/
https://www.ctv.co.jp/event/ramen/


(Chugakko) nos dias úteis 900 ienes, 
sábados domingos, feriados e férias 
de inverno 1.200 ienes; crianças até o 
primário (Shogakko) 500 ienes (os 
valores incluem o aluguel dos patins) 
Atenção: não é permitido o uso de 

patins próprios, somente de locação. 
É obrigatório o uso de luvas dentro da 
pista. 
Website: 

https://www.nagoyatv.com/toyodagos
eirink/ 
 
 

 Konomiya Hadaka Matsuri (国府

宮はだか祭) 

Com cerca de 10.000 homens 
seminus participando, este é um dos 
maiores Hadaka Matsuri do Japão, 
atraindo cerca de 200.000 visitantes a 
cada ano. Os homens nus correm 
para o local do culto, apresentando 
energicamente a oferenda, o 
“Naoi-sasa” (bambú verde com tiras 
de pano “Naoi-gire”, onde homens e 
mulheres impossibilitados de 
participar, escrevem suas idades e 
desejos). O clímax do evento 

acontece por volta das 17h, quando 
os homens semi-nús se aglomeram 
no homem designado “Shin-otoko”, 

na crença de que tocá-lo os livrará 
dos infortúnios. 
Data: 6 (quinta) de Fevereiro ds 15h 

às 18h 
Local: Konomiya Jinja – Aichi-ken 

Inazawa-shi 
Acesso: cerca de 3 minutos da saída 

norte da estação [Konomiya] da linha 
de trem Meitetsu Nagoya Honsen ou 
15 minutos da estação [Inazawa] da 
linha de trem JR Tokaido Honsen 

 

 

 
 
 Exposição em Nagoya [Rascunho ∞ Desenho] - Um momento de inspiração, imaginação 

infinita (「ラフ∞絵」名古屋展 一瞬の閃き...無限のイマジネーション) 

Esta exposição reúne desenhos raros dos quatro mestres do mundo do mangá e anime do Japão, 
Akimoto Osamu (Kochikame: Tokyo Beat Cops), Amano Yoshitaka (Final Fantasy), Okawara Kunio 
(Mobile Suit Gundam) e Takada Akemi (Creamy Mami, a Magic Angel). Os destaques incluem o 
projeto ”Change & Challenge”, no qual cada artista cria uma peça com a criação de um dos outros 
artistas.  
Período: 2 (quinta) a 13 (segunda, feriado) de Janeiro das 10h às 19h30 (2/Janeiro das 9h30 às 19h30. 

13/Janeiro das 10h às 15h) (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Local: Nagoya Sakae Mitsukoshi 7F (Loja de departamento Mitsukoshi) - Nagoya-shi Naka-ku Sakae 
Acesso: saída 16 da estação [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo 
Ingresso: adultos 1.500 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 800 ienes, crianças do 

ensino fundamental 500 ienes, crianças pré-escolares gratuito. 
Website: https://www.4rough-nagoya.com/ (em japonês) 

 
 
 

 Projeto Evangelion Região Chukyo – De Sasashima, Nagoya, para o mundo (エヴァンゲリオン

中京圏プロジェクト ～名古屋・ささしまライブから世界へ発信～) 

O interesse no popular anime Evangelion deve aumentar com o lançamento da próxima série de filmes 
em 2020 e o Projeto Evangelion Região Chukyo, trazendo o mundo de Evangelion para Nagoya e 
região, entre janeiro e março. 
A primeira etapa do projeto será a estátua de ouro de 3m de altura do Evangelion Unit-01, na porta de entrada de Nagoya, no 
Aeroporto Internacional Centrair na cidade de Tokoname e uma exibição especial do Unit-01 de 6m de altura no complexo comercial 
Global Gate, no Sasashima Raibu. A partir de fevereiro, será realizada uma exposição de obra de arte original da produção 
Evangelion no Centrair Hall, no Aeroporto Internacional Centrair. 
Verifique no site oficial para confirmar os detalhes. 
Website: https://www.ctv.co.jp/eva/ 
 
 

 Museu de Arte da Cidade de Kariya [Posters dos anos 1960 - 1970] Enfocando o teatro subterrâneo (刈谷市美術館

「1960-70年代のポスター ―アングラ演劇を中心に―」) 

Esta exposição foca a era de grupos de teatros subterrâneos, através de pôsteres de Tenjo Sajiki e Jokyo Gekijo, bem como em 
dança, arte, mangá e pôsteres relacionados à música. Confira a paixão deste período turbulento e da individualidade avassaladora 
dos promissores designers, ilustradores e artistas, através destas obras da coleção do museu. 
Data: 7 (terça) de Janeiro a 23 (domingo) de Fevereiro das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h30) 
Fechado: às segundas-feiras. 14/Janeiro (terça) e 12/Fevereiro (quarta) 
Local: Kariya-shi Bijutsukan - Aichi-ken Kariya-shi  
Acesso: a 10 minutos a pé a sudoeste da saída sul da estação [Kariya] das linhas de trem JR Tokaido Honsen e Meitetsu Mikawa 
Entrada: franca 
Website: https://www.city.kariya.lg.jp/museum/index.html 

 
 
 Museu de Arte Províncial de Aichi [Exposição do Museu Courtauld – Obras-primas do 

impressionismo] 

(愛知県美術館「コートールド美術館展 魅惑の印象派」) 

A Courtauld Gallery de Londres, é um tesouro de obras impressionistas e pós-impressionistas de 
renome mundial – a obra-prima tardia de Manet, Um Bar no Folies-Bergère, a Caixa de Teatro de 
Renoir exibida na Primeira Exposição Impressionista, Teha Card Players de Cézanne, Te Rerioa de 
Gauguin – estão reunidas. Embora algumas obras raramente sejam alugadas para exibição fora de 
Londres, as reformas no Courtauld permitiram trazer essas obras para o Japão. O Courtald foi 
fundado por Samuel Courtauld (1876 – 1947), um industrial inglês. Ele também era um ávido 
colecionador de arte com um olhar soberbo. Determinado a transmitir o fascínio da pintura moderna 
francesa ao seu próprio país, ele coletou energicamente essas obras, principalmente na década de 
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1920. Quando da decisão de criação do Instituto de Belas Artes na Universidade de Londres, doou sua coleção. O Instituto recebeu 
o nome de Instituto de Belas Artes Courtauld e o Museu Courtauld nasceu como sua instalação de exposições. O aspecto de 
pesquisa de Courtald também é visto nos materiais interpretativos da exposição, que destacam as descobertas das investigações 
históricas e científicas da arte de cada obra. Não deixe de aproveitar esta oportunidade de desfrutrar um rico diálogo com uma 
explêndida seleção de aproximadamente 60 pinturas e esculturas da Galeria Courtauld. 
Período: 3 (sexta) de Janeiro a 15 (domingo) de Março das 10h às 18h (sextas das 10h às 20h)(entrada permitida até 30 minutos 

antes do fechamento) 
Fechado: às segundas-feiras (aberto nos dias 13/Janeiro (feriado), 24/Fevereiro (feriado) e 9/Março), 14/Janeiro (terça) e 

25/Fevereiro (terça) 
Local: Aichi-ken Bijutsukan Aichi Geijutsu Bunka Center 10f  (Museu de Arte Provincial de Aichi Centro Cultural e Artístico 10o 

andar) 
Acesso: 3 minutos das estações de [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo e de [Sakae-machi] da linha de trem Meitetsu 

Seto, pela passagem do Oasis 21 
Ingresso: adultos 1.600 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 1.300 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito. 

Descontos para as pessoas portadoras da caderneta de deficiente. O ingresso permite acesso à exposição simultânea do museu. 
Website: https://courtauld.jp/  Imagem: Pierre-Auguste Renoir, The Theater Box, 1874, oil on canvas 80 x 63.5cm The Courtald Gallery 

© Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust) 
 
 

 Museu da Cidade de Nagoya [Kishida Riusei – A Retrospectiva] (名古屋市美術館「 没後 90 年記念 岸田劉生展」） 

O pintor Kishida Riusei (1891 – 1929) deixou uma impressão incomparável na história da 
arte moderna japonesa. No entanto, ele é mais conhecido por seus retratos de sua amada 
filha, Reiko, mas Kishida criou obras de arte únicas em uma variedade de gêneros, 
incluindo natureza morta e paisagens. Kishida continuou a seguir o caminho de sua 
própria pintura fotorrealista, olhando a existência das coisas, buscando a beleza e a 
espiritualidade mais profunda. O senso estético de Kishida teve uma forte influência na 
galeria de arte ocidental da época, especialmente jovens artistas que buscavam novas 
artes. Esta exposição, realizada para comemorar o 90o aniversário de sua morte, reúne 
mais de 150 obras-primas de todo Japão em Nagoya, que vão desde as primeiras 
pinturas em aquarela até as pinturas de paisagens que criou pouco antes de sua morte. 
Uma oportunidade perfeita para experimentar a essência da arte de Kishida. 
Período:  de 8 (quarta) de Janeiro a 1 (domingo) de Março das 9h30 às 17h (sextas das 

9h30 às 20h) (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
Fechado: às segundas-feiras (aberto nos dias 13/Janeiro e 24/Fevereiro) 14/Janeiro 

(terça) e 25/Fevereiro (terça). 
Local:  Nagoya-shi Bijutsukan (Museu de Arte da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi 

Naka-ku Sakae 
Acesso: 8 minutos a pé da saída 5 da estação [Fushimi] do metrô das linhas 

Higashiyama e Tsurumai 
Ingresso: adultos 1.400 ienes, estudantes do ensino médio e universitários 900 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito. O 

ingresso permite acesso à exposição permanente do museu. 
Website: http://www.art-museum.city.nagoya.jp/ 
Imagem: Reiko Smiling (Important Cultural Property) 15 Oct. 1921 Tokyo National Museum Image: TNM Image Archives Exhibited 8 

Jan. to 16 Feb. 
 
 
 Exposição Especial 100º Aniversário de Takashi Yanase [Takashi Yanase e Anpanman] 

特別展「やなせたかし生誕 100 周年記念やなせたかしとアンパンマン展」 

O popular personagem infantil Anpanman é a criação de Yanase Takashi (1919-2013), 
cartunista, poeta, ilustrador, autor de livros infantis e muito mais. No ano do centésimo 
aniversário de seu nascimento, esta exposição para pessoas de todas as idades, segue 
as diversas atividades criativas de Yanase, incluindo Anpanman, através de pinturas e 
quadros originais, histórias em quadrinhos, ilustrações de capas originais da 
revista ”poesias e contos de fada”, do qual foi editor-chefe por 30 anos. 
Data: de 25 (sábado) de Janeiro a 29 (domingo) de Março das 9h30 às 17h (entrada 

permitida até as 16h30) 
Fechado: às segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) e na quarta 

terça-feira do mês 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Mizuho-ku 

Mizuhodori 
Acesso: 5 minutos da saída 4 da estação [Sakurayama] do metrô da linha Sakuradori 
Ingresso: adultos 1.300 ienes (1.100 ienes), estudantes do ensino médio e universitários 

900 ienes (700 ienes), crianças até o ensino fundamental gratuito. Portadores da 
caderneta de deficiente e até 2 acompanhantes, desconto de 50% no ingresso do dia. 
Estudantes universitários e do ensino médio, deverão apresentar a caderneta de 
estudante. Os valores entre parênteses são para os ingressos antecipados e para grupos de 20 ou mais pessoas. 
Website: http://www.museum.city.nagoya.jp/ 
Imagem: Anpanman compartilhando sua cabeça ©Yanase Takashi Collection of the Yanase Takashi Memorial Anpanman Museum 

Promotion Foundation 
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 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: 

12 de Janeiro das 8h45 às 12h 
2 de Fevereiro 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. 
 

 

 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/
 
 

 Declaração final do imposto de renda / Kakutei shinkoku (確定 申告) 

Kakutei shinkoku (確定 申告) é a declaração de toda a sua renda do período de 1o de janeiro a 31 de 

dezembro do ano anterior, juntamente com o valor do imposto devido sobre essa renda, calculado 
pelo próprio contribuinte, que deve ser feito ao escritório do imposto local. As pessoas que devem 
apresentar a declaração final do imposto de renda, são pessoas autônomas, aqueles que trabalham 

no Japão e ainda não realizaram o ajuste de final do ano (nenmatsu chōsei / 年末調整), aqueles que 

receberam renda de dois ou mais empregadores (por exemplo, um professor de idiomas que 
lecionou em duas ou mais escolas) e assim por diante. As pessoas que se desligaram do emprego e 
não voltaram a trabalhar também precisam apresentar a declaração final de imposto de renda. A 
maioria dos assalariados não é obrigado a apresentar a declaração final, porque o cálculo e o 
pagamento dos impostos sobre a renda são concluídos através do ajuste de final de ano pelo 
empregador. Para obter informações sobre os assalariados que precisam apresentar a declaração 
fiscal final, consulte o site da Agência Nacional de Impostos 
(https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/foreigners/index.htm). 

Para as pessoas que precisam apresentar a declaração final de imposto e recebeu a declaração do imposto retido na fonte (gensen 

chōshū hyō / 源泉徴収票, um documento do tamanho de um cartão postal) do seu empregador, por favor, tome o cuidado para não 

perder, porque será necessário para efetuar a sua declaração. Além disso, aqueles que pagaram despesas médicas superiores a 
100.000 ienes no ano passado, poderão receber a devolução do imposto pago em excesso, mediante a apresentação da declaração 
de imposto. 
Sua declaração final de imposto a ser apresentada este ano será referente aos rendimentos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2019, ou Heisei 31 / Reiwa 1. O prazo para a entrega da sua declaração final de imposto é de 17 de fevereiro (segunda) a 16 de 
março (segunda). 
Documentos necessários: 

1. “Certificado de Recolhimento do Imposto de Renda na Fonte”, o Gensen Choshuhyo/源泉徴収票 (Caso o declarante tenha outra 

fonte de renda, deverá apresentar todos os Certificados de Recolhimento de Imposto de Renda na Fonte); 
2. Cartão de Permanência (Zairyu Card), passaporte; 

3. Caderneta da conta bancária; 
4. Carimbo (Inkan); 
5. Caso faça remessa de dinheiro para familiares dependentes fora do Japão, será necessário apresentar os documentos a seguir: 
“Documentos relativos a familiares” (Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, etc.) 
6. Pessoas que irão solicitar a “dedução especial por gastos médicos elevados”, deverão apresentar os recibos emitidos pela 
instituição médica que especificam os gastos; 

7. Para as pessoas que estão inscritas no “Seguro Nacional de Saúde” (Kokumin Kenko Hoken/国民健康保険) ou “Seguro de Saúde” 

(refere-se ao Seguro de Saúde do “Shakai Hoken”, ou seja, o Kenko Hoken/健康保険) deverão trazer o comprovante de pagamento 

do valor total; 
8. Pessoas que adquiriram uma casa própria no Japão, deverão solicitar ao banco onde foi realizado o empréstimo para a compra da 

casa própria, o documento chamado Jutaku-ron no Nenmatsu Zandaka Shoumeisho (住宅ローンの年末残高証明書). 

 

★ Informações sobre como preencher a declaração de imposto de renda estão disponíveis em inglês no site da Agência Nacional de 

Impostos em https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/foreigners/index.htm 
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