
 
 
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. 
 

 
 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 11 (domingo) de Setembro 

(14h às 14h30) ②25 (domingo) de Setembro (14h às 14h30) ③ 9 

(domingo) de Outubro (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 28 (domingo) de Agosto até as 12h do dia 9 
(sexta) de Setembro 

② A partir das 10h do dia 11 (domingo) de Setembro até as 12h do 
dia 23 (sexta) de Setembro 

③ A partir das 10h do dia 25 (domingo) de Setembro até as 12h do 
dia 7 (sexta) de Outubro 

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)  

Será realizada reunião explicativa e de registro para os Voluntários de 
Idiomas e Voluntários de idiomas em casos de desastres. Para obter 
detalhes sobre as atividades de voluntariado e requisitos para registro, 
consulte o site do NIC em https://www.nic-nagoya.or.jp/. Aqueles que 
se registrarem como voluntário de Idiomas em casos de desastres, 
deverão participar da sessão de treinamento após a reunião 
explicativa (das 15h às 16h30) (não há treinamento no dia 3 de 
Setembro).  

• Data da reunião explicativa: ① 3 (sábado) de Setembro das 

13h30 às 14h30; ② 4 (sexta) de novembro das 13h30 às 14h30 

na sala de treinamento 3 do 4o andar 
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 anterior à reunião. 
Informações e inscrições: 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)  

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 Chugaku) 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 
participar do 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 Treinamento 
2 
Taxa: 2.000 ienes para as 11 aulas 
Número de vagas: 15 vagas, definidos com base nas necessidades 
do aluno 
Inscrição: pelo site do NIC a partir das 10h de 30 (terça) de Agosto 
até as 17h do dia 10 (sábado) de Setembro.  
Entrevista e pagamento da taxa: 11 (domingo) de Setembro, a partir 
das 14h, no NIC, 4º andar Sala de Treinamento 3 
Formulário de inscrição e informações: Divisão de Intercâmbio e 
Cooperação – Tel: 052-581-5689. E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp  
 
 
 

Avisos e informações do NIC 
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 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.  
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 conforme 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 (https://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  
 

 Treinamento de 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 suporte 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: 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: 24/Setembro; 22/Outubro 
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 – Convite 

aos artistas (第 37回外国人芸術作品展 アーティスト募集！) 

A 37ª Exibição de Artistas Estrangeiros será realizada no Centro 
Internacional de Nagoya (NIC) de 1 a 6 de novembro deste ano. 
Os organizadores convidam artistas que trabalham em todas as 
áreas: pintores, ceramistas, impressores, designers (belas artes), 
escultores, artistas digitais e fotógrafos, para citar apenas alguns. A 
mostra está aberta a todos os artistas de nacionalidade estrangeira 
residentes na região de Chubu,acima de 18 anos. As precauções 
contra a COVID-19 estarão em vigor. 
As diretrizes de participação e os formulários de inscrição podem ser 
encontrados na página da FAE no site do NIC em: 
https://bit.ly/3rpZnSL . 
(Os participantes da FAE 36 receberão notificações por e-mail 
automaticamente.) A inscrição da FAE 37 também pode ser feita 
através do formulário online: https://forms.office.com/r/CrPpmgW2Bj 
Local: Centro Internacional de Nagoya, 4º andar Salão de Exposições 
1, 2, e 3 
Informações: nagoyafae@hotmail.com  
Organizado pela Central Japan International Society. Apoio do Centro 
Internacional de Nagoya

 

 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/   

 
 

 

 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 Licenciado (Gyoseishoshi)（行政書士による相談） 

Faça sua consulta com um despachante administrativo licenciado, 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/  

 

https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/event/2022/09181002.html
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/event/2022/09181002.html
mailto:vol@nic-nagoya.or.jp
mailto:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2022/08231000.html
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/information-service-counter/free-consultation-services-for-foreign-residentst/
https://bit.ly/3rpZnSL
https://forms.office.com/r/CrPpmgW2Bj
mailto:nagoyafae@hotmail.com
https://www.nic-nagoniho.jp/
https://www.rhq.gr.jp/en/


 

 
 Shibori / Kawara - Akari Street in Arimatsu (「絞」・「瓦」灯りストリー
ト in有松) 

Ao longo da estrada 
Tokaido, no distrito 
de Arimatsu, 
edifícios tradicionais 
que mantêm a 
atmosfera do 
período Edo ainda 
formam a paisagem 
urbana, como os 
telhados de telha 
Sanshu. 
O clã Owari protegeu o Arimatsu shibori como um produto especial do 
clâ e prosperou como uma grande indústria do shibori. No entanto, a 
maior parte da cidade foi destruída no Grande Incêndio de Tenmei 
(1784) e muitos edifícios foram cobertos com telhados após a 
reconstrução. Desde então, o shibori e as telhas que protegem a 
cidade se tornaram indispensáveis para Arimatsu. 
Este evento premiado contempla as noites de Arimatsu adornadas 
com o brilho das novas luminárias, obras de arte do produto da 
colaboração entre artesãos de tingimento e telhas, com as técnicas 
tradicionais de “shibori” e “kawara”. 
Não perca este evento fascinante, por apenas 30 dias. O evento do 
ano passado recebeu o Prêmio do Diretor da Agência de Turismo no 
14º Prêmio de Desenvolvimento Comunitário de Turismo Industrial. 
Período: 3 (sábado) de Setembro a 2 (domingo) de Outubro das 17h 
às 21h 
Local: antigas ruas de Arimatsu (ao longo da antiga Tokaido) 
Acesso: 2 minutos a pé da estação [Arimatsu] da linha de trem 
Meitetsu 
Foto: foto cedida pelo Consortium Arimatsu 
 
 

 Apreciação da lua no Parque Tokugawa - Colher a Lua (月を掬
う 徳川園観月会) 

O Parque Tokugawa 
sediará eventos 
tradicionais de 
areciação da lua cheia 
em setembro, Jūgoya 
(a 15ª noite do 8º mês 
no calendário antigo - a 
lua cheia do meio do 
outono). Um barco de 
madeira adornado com 
oferendas e 
decorações 
tradicionais de apreciação da lua, será iluminado ao por do sol. O O-
Tsukimi Dorobō, um evento concernente, será realizado no dia 10 
(sábado) de setembro, no qual as crianças recebem permissão para 
"roubar" doces oferecidos à lua cheia. 
Data: 9 (sexta) e 10 (sábado) de Setembro das 9h30 às 20h30 
(entrada até as 20h). Horário de funcionamento normal: das 9h30 às 
17h30 (entrada até as 17H). Fechado às egundas-feiras (exceto 
feriado, fechando no dia útil seguinte) 
Local: Tokugawaen (Parque Tokugawa)- Nagoya-shi Higashi-ku 
Acesso: 10 minutos a pé da saída sul da estação [Ozone] da linha de 
trem JR. Do terminal número 3 do Oasis 21, pegar o ônibus sentido 
[Hikiyama] ou [Shiken'ya] e descer no ponto [Tokugawa Shindeki]. 
Ingresso: a partir do ensino médio 300 (270)ienes, pessoas 
residentes em Nagoya, com mais de 65 anos 100 (90)ienes, crianças 
até o ensino fundamental gratuito. Os valores entre parênteses são 
para grupos a partir de 20 pessoas 
Foto: cedida pelo Parque Tokugawa 
 
 

 Gulf Nagoya Nostalgic Car Festival 2022 (Gulf名古屋ノスタルジック
カーフェスティバル2022) 

Diversão para os amantes de 
carros enquanto o pavilhão 
do Portmesse Nagoya 
aquece com a energia 
animada dos fãs de carros 
nostálgicos. Emocione-se ao 
som dos escapamentos 
brutos no "Nostalgic Car 
Sound Museum". 
Proprietários particulares de 
carros estarão exibindo seu 

orgulho e alegria, além de um concurso. Lojas e fabricantes de carros 
e motos nostálgicas, estarão presentes com estandes, onde poderão 
adquirir peças, carros modelo, brinquedos e muito mais. 
Data: 17 (sábado) e 18 (domingo) de Setembro das 10h às 16h 
Local: Portmesse Nagoya Pavilhão de Exposições 2 
Acesso: 5 minutos a pé da estação [Kinjō-futō] da linha Aonami 
Ingresso: 2.000 ienes; crianças até o ensino fundamental (shogakko) 
gratuito 
Website: 
http://www.nostalgic.co.jp/contents2022/nagoya2022/index.html  
(japonês) 
Foto: cedida pelo Comitê Executvo do Gulf Nagoya Nostalgic Car 
Festival 
 
 

 Passeio de gôndola no rio Horikawa (ゴンドラ体験乗船会（納屋橋）) 

A NPO "Gondora to Horikawa 
Mizube o Mamoru-kai", oferece uma 
maneira única de conhecer o rio 
Horikawa que atravessa o centro de 
Nagoya, numa gôndola autêntca 
que já foi utilizada em Veneza. 
Doado para a cidade de Nagoya em 
1989, a gôndola de 11 metros para 
4 passageiros, foi exibida na 
Exposição Mundial de Design de 
1989 e mais tarde no Edifício do 
Porto de Nagoya, antes de retornar 
à água para fornecer passeios de 
gôndola no rio Horikawa durante a 
Expo Aichi em 2005. 
Que tal apreciar a cidade de uma 
nova perspectiva enquanto a 
gôndola o leva por baixo das 
pontes? Poderá até encontrar 
peixes, caranguejos e outros 
moradores do rio. 
Período: 4o sábados e domingos, de março a julho e de setembro a 
novembro (próximas datas: 24 (sábado) e 25 (domingo) de Setembro; 
22 (sábado) e 23 (domingo) de Outubro; 26 (sábado) e 27 (domingo) 
de Novembro, das 11h às 16h) 
Local de embarque: ponte Nayabashi (Pier Nayabashi) - Nagoya-shi 
Naka-ku 
Rota: Ponte Nayabashi - Ponte Nishikibashi - Ponte Nayabashi 
Tarifa: adultos 500 ienes. crianças do ensino fundamental (shogakko) 
300 ienes; crianças pré-escolares gratuito 
Website: http://horikawa-gondola.com/  (japonês) 
Foto: cedida pela NPO Gondora to Horikawa Mizube o Mamoru-kai 
 
 

 Nagoya Kottousai (名古屋骨董祭) 

A maior feira de 
antiguidades da região de 
Tokai, repleta de todo tipo 
de antiguidades do Japão e 
do exterior. Antiquários de 
todo o país enchem o local 
com urnas, louças, 
pergaminhos 
suspensos,antiguidades 
europeias, tigelas de chá e 
cerâmica japonesa, itens 
retrô, quimonos, obi e 
têxteis, brinquedos e 
letreiros, relógios, vidros e 
móveis, bonecas, figuras que trazem fortuna e muito mais. 
* Sob orientação do Governo da Província de Aichi, os participantes 
deverão preencher um cartão de participante na entrada, fornecendo 
seu nome e número de telefone. 
Data: 3 (sábado) e 4 (domingo) de Setembro das 10h às 17h (até as 
16h no dia 4) 
Local: Fukiage Hall - Nagoya-shi Chikusa-ku 
Acesso: 5 minutos a pé da saída 5 da estação [Fukiage] do metrô da 
linha Sakura-dori  
Entrada: franca 
Estacionamento: pago. As vagas são limitadas, sugerimos utilizarem 
o transporte público 
Website: https://www.nagoyakottousai.com/  (japonês) 
Foto: cedida pelo Nagoya Kottousai 

Informações de eventos e passeios 
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 Orquestra Filarmônica de Nagoya 504o Conserto Regular (名古
屋フィルハーモニー交響楽団 第 504 回定期演奏会) 

HARADA Keitaro, regente 
Quarteto Attacca, Quarteto de Cordas* 
Programa 
J. Adams: The Chair Dances – subtítulo Foxtrot for Orchestra 
J. Adams: Absolute Jest – para Quarteto de Cordas e Orquestra* 
A. Dvořák: Sinfonia nº 8 em sol maior, Op.88, B.163 
Data: 9 (sexta) de Setembro (a partir das 18h45) e 10 (sábado) de 
Setembro (a partir das 16h) 
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: 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) 
Reservas pela internet: www.nagoya-phil.or.jp  
 

 Dode Matsuri (ドデ祭) 

Um evento especial para agradecer aos telespectadores do programa 

matinal "Dodeska!" (Nagoya TV[メ～テレ], das 6h às 8h durante a 

semana), produzido localmente, agora em seu vigésimo ano. 
Lanternas de papel, máscaras, algodão doce e santuário portátil, 
todos os elementos que as pessoas adoram nos festivais tradicionais 
(matsuri) com um toque do "Dodeska!". 
Aprecie a atmosfera nostálgica do matsuri com um toque moderno, 
com apresentações de música ao vivo e um bazar. 
Data: 24 (sábado) e 25 (domingo) de Setembro das 10h às 19h 
Local: Parque Hisaya-odori Edion Hisaya Hiroba e Angerl Hiroba - 
Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: 3 minutos a pé da saída 5 ou 6 da estação [Yaba-cho], do 
metrô da linha Meijo 
Entrada: franca 
 
 

 SOCIAL CASTLE MARKET 2022 
Concebido como "um 
espaço de interação 
social de novo estilo no 
coração de Nagoya", o 
Social Castle Market 
apresenta uma variedade 
de lojas e criadores 
participantes, comida e 
bebidas à venda e música 
ao vivo. Aprecie as 
compras, refeições e 
música enquando 
desfruta a atmosfera histórica do Castelo de Nagoya.  
Data: 1o (sábado) e 2 (domingo) de outubro das 10h às 16h30 
Local: Castelo de Nagoya - Nagoya-shi Naka-ku 
Acesso: próximo da estação [Shiyakusho] do metrô da linha Meijo 
Entrada: (entrada no Castelo de Nagoya) adultos 500 ienes; 
residentes da cidade de Nagoya com 65 anos ou mais 100 ienes; 
crianças até o ensino fundamental gratuito. 
Site: https://socialtower.jp/  (japonês) Foto: cedida pelo SOCIAL 
TOWER PROJECT Office 
 

 Nagoya Reptiles World 2022 (ナゴヤレプタイルズワールド 2022) 

Um evento com répteis e anfíbios para todos, desde entusiastas até 
aqueles que simplesmente se interessam por animais. Além ver de 
perto cobras, camaleões, lagartos, tartarugas, sapos e peixes, 
poderão ainda aprender como criá-los como animais de estimação por 
meio de oficinas, seções informativas e estandes de vendas.  
Data: 1o (sábado) e 2 (domingo) de Outubro das 10h às 17h 
Local: Fukuage Hall  
Acesso: 5 minutos da saída 5 da estação [Fukiage] do metrô da linha 
Sakura-dori 
Ingresso: ingresso geral 1.500 (1.300) ienes; estudantes do 
"chugakko" 1.000 (800) ienes; estudantes do "shogakko" 700 (600) 
ienes; crianças pré-escolares gratuito. Os valores entre parênteses 
são para os ingressos antecipados. Confirme os detalhes no site 
oficial. 
Website: http://nagorep.com/  (japonês) 
 

 
 Exposição Especial: Guerreiros de Terracota e Herança da China Antiga da Dinastia Qin e Han (特別展 日中国交正常化 50 周年記念 
「兵馬俑と古代中国～秦漢文明の遺産～」) 

Qin Shi Huang, o primeiro imperador de Qin, encerrou o período da primavera e outono e o 
período dos Reinos Combatentes de rivalidade entre os senhores da guerra e fundou a 
primeira dinastia governante da China em 221 aC. Embora a dinastia Qin caísse em 15 
anos, o exército de guerreiros de terracota que repousam dentro da necrópole de Qin Shi 
Huang transmitem até os dias atuais o imenso poder de Qin. A dinastia Han, fundada por 
Liu Bang, quando mais uma vez unificou a China, herdou o sistema estatal de Qin e 
estabeleceu uma era. Por que figuras funerárias, como as pequenas figuras montadas em 
cavalos do período dos Reinos Combatentes, de repente se tornaram as figuras de 
guerreiros e cavalos em tamanho real do mausoléu de Qin Shi Huang, e mais uma vez 
assumiram uma estatura menor durante a dinastia Han?  
Esta exposição examina os mistérios da história chinesa antiga através de cerca de 200 
artefatos, incluindo Artefatos Culturais Nacionais de Primeiro Grau da China, 
principalmente desenterrados na província de Shaanxi, o antigo coração das dinastias Qin 
e Han. 
Data: 10 (sábado) de Setembro a 6 (domingo) de Novembro das 9h30 às 17h, entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento). Fechado 
nos dias 12, 26 e 27 de setembro, 3, 11, 17, 24, 25, 31 de outubro 
Local: Nagoya-shi Hakubutsukan (Museu da Cidade de Nagoya) - Nagoya-shi Mizuho-ku 
Acesso: 150m ao sul da saída 4 da estação Sakurayama do metrô da linha Sakura-dori 
Ingresso: ingresso geral 1.800 (1.600) ienes; estudantes do ensino médio e universitários 900 (700) ienes; estudantes do ensino fundamental 500 
(300) ienes; pessoas portadoras da caderneta de deficiente ou certificado de beneficiário de doença intratável, desconto de 50% no ingresso do 
dia. 
Website da exposição: https://heibayou-nagoya.jp/index.html  (japonês) Website do museu: http://www.museum.city.nagoya.jp/  
 

 Exposição de Outono da Coleção do Museu (秋の所蔵品展)  

Esta exposição contará com obras de mestres rococós franceses como Watteau, 
Boucher, Fragonard e Chardin, juntamente com obras de Ingres, Delacroix, Modigliani, 
Bonnard, Picasso e outros artistas representativos de cada período. 
Essas pinturas são apresentadas em ordem cronológica, permitindo que os visitantes 
tenham uma visão geral de 300 anos de arte francesa enquanto percorrem a sala de 
exposições. Os visitantes também podem apreciar obras de vidro de Émile Gallé e dos 
irmãos Daum. 
A sala de jantar, completa com móveis desenhados por Paul-Alexandre Dumas, evoca 
a atmosfera de uma mansão da época. Aproveite o mundo da Art Nouveau, que 
floresceu do final do século XIX ao início do século XX. 
Período: 2 (sexta) de Setembro a 23 (domingo) de Outubro (dias úteis das 10h às 17h30, sábados, domingos e feriados nacionais das 10h às 
17h) (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento). Fechado às segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) 
Local: Yamazaki Mazak Bijutsukan (Museu de Arte Yamazaki Mazak) Sala de Exposições do 4º e 5o andares - Nagoya-shi Higashi-ku 

Raoul Dufy, Hipódromo de Goodwood, 1930-35 

Poço de escavação dos guerreiros de terracota 

Informações de exposições 

http://www.nagoya-phil.or.jp/
https://socialtower.jp/
http://nagorep.com/
https://heibayou-nagoya.jp/index.html
http://www.museum.city.nagoya.jp/


Acesso: acesso direto da saída 1 da estação [Sinsakae-machi] do metrô da linha Higashiyama 
Ingresso: ingresso geral 1.000 (800) ienes, estudantes até o ensino médio 500 ienes; portadores da caderneta de deficiente e 1 acompanhante 
800 ienes; crianças pré-escolares gratuito. O valor entre parênteses é para grupos de 10 ou mais pessoas. 
Website: www.mazak-art.com  (inglês/japonês) 
 

 Exposição Norman Rockwell (ノーマン・ロックウェル展) 

[Novidades de Seto] é o nome de um gênero de ornamentos de porcelana, decorações e figuras que foram 
produzidos em Seto e amados por pessoas de todo o mundo. A produção de ornamentos de porcelana originou-se 
na Itália do século XV e na Alemanha do século XVIII; aqueles produzidos em Seto, Aichi, após a Segunda Guerra 
Mundial foram exportados para os Estados Unidos e outros mercados. As peças baseadas nas obras de Norman 
Rockwell, o ilustrador popular que retratava cenas nostálgicas americanas, não podem ser esquecidas quando se 
fala em Novidades de Seto. As obras conhecidas de Rockwell foram transformadas pelos artesãos de Seto, que 
produziram protótipos e técnicas de fundição empregadas para renderizar composições tridimensionais não 
visíveis nas ilustrações originais. A decoração das figuras fixa ainda mais as peças com rica emoção humana. 
Obras de um artista popular, que levou o gênero Novidades de Seto a florescer. 
Nesta exposição especial, poderá apreciar o esplendor da tecnologia da fabricação da cerâmica de Seto e a 
emocionante vida americana através das novidades de Norman Rockwell. 
Data: até 6 (domingo) de Novembro das 10h às 17h; entrada permitida até as 16h30). Fechado às segundas-
feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) 
Local: Yokoyama Bijutsukan (Museu de Arte de Yokoyama) - Nagoya-shi Higashi-ku 
Acesso: 4 minutos a pé da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô da linha Higashiyama ou saída 3 da 
estação [Takaoka] do metrô da linha Sakura-dori  
Ingresso: ingresso geral 1.000 (800) ienes; estudantes do ensino médio e universitários, pessoas acima de 65 anos 800 (600) ienes; estudantes 
do ensino fundamental (Chugakko) 600 (400) ienes; portadores da caderneta de deficiente 700 (500) ienes; crianças até o ensino fundamental 
(shogakko) gratuito. Os valores entre parênteses são para grupos de 20 ou mais pessoas. 
Site: https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/  (japonês) 
 

 

 2º Teste de Proficiência em Língua Japonesa 2022 (dezembro) (2022 年第 2 回日本語能力試験（12 月）) 

O Teste de Proficiência em Língua Japonesa (JLPT) é o teste de língua japonesa de maior escala para avaliar e certificar a proficiênia em japonês 
de falantes não nativos do mundo. Se está apenas curioso sobre o seu nível de japonês ou gostaria de receber a certificação de suas habilidades 
japonesas para emprego futuro, o JLPT é o melhor caminho para medir o seu nível. O JLPT é realizado duas vezes ao ano, em julho e dezembro. 
A inscrição para o teste de dezembro se encerra no dia 15 de Setembro. Se está pensando em fazer o teste, é hora de preparar sua inscrição. 
O teste está dividido em 5 níveis, do N5 ao N1 (sendo o N1 o mais avançado). Para obter informações detalhadas, confira o site abaixo. 
Data do exame: dia 4 (domingo) de Dezembro  
Período para inscrição: de 25 de agosto a 15 de setembro (17h) 
Como se inscrever: confirme no site oficial do Teste de Proficiência em Língua Japonesa abaixo para obter detalhes completos. 
Website: https://info.jees-jlpt.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: 11 de Setembro das 8h45 às 12h 
        2 de Outubro 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 simplesmente deixar meu emprego sem dizer nada ao meu empregador? 

外国人暮らしの Q&A「職場に何も言わないで辞めることはできるか」 

Pergunta: Sou empregado de uma empreiteira (Haken Gaisha) e estou trabalhando em uma empresa para a qual a 
empreiteira me enviou. Estou sofrendo assédio de poder nesta empresa e os funcionários falam comigo muito 
grosseiramente.Quero sair do meu emprego, mas não posso dizer isso. Não consigo me comunicar bem com o 
responsável da empreiteira. Posso deixar meu emprego atual sem dizer nada e trabalhar em outro lugar? 
 
Resposta: quando se trabalha em uma empresa, normalmente trabalha-se em conformidade ao contrato de trabalho 
(koyo keiyaku) (ou notificação das condições de trabalho [rodo joken tsuchisho]).  
O contrato de trabalho ou regulamento de trabalho (shugyo kisoku), normalmente especificam os procedimentos para 
um funcionário notificar sua demissão, incluindo a antecedência com que deve-se notificar, quando um funcionário 
deseja demitir-se no meio do período do contrato. De acordo com a lei, a apresentação voluntária de um pedido é um pré-requisito para a 
formalização de sua demissão. 
A demissão repentina sem aviso prévio acarreta o risco de interromper as operações comerciais programadas no local de trabalho, as condições 
do contrato de trabalho e ainda perder os direitos trabalhistas que teria adquirido trabalhando. 
No que diz respeito ao assédio no local de trabalho, que parece ter sido o que motivou esta questão, o empregador tem a obrigação de tomar 
medidas para prevenir o asséio no local de trabalho, oferecendo oportunidades para os trabalhadores consultarem o empregador sobre as 
questões, e ao estabelecimento de um sistema para responder adequadamente às questões. Como primeiro passo, poderá consultar o 
departamento de recursos humanos do seu empregador. 
Se achar difícil consultar alguém em seu local de trabalho (ou empregador), poderá consultar a divisão de consulta geral do trabalho (sōgō rōdo 
sōdan kona) do escritório da secretaria do trabalho (rōdōkyoku) ou escritório de inspeção de normas trabalhistas (rōdō kijun kantokusho) em cada 
província. A divisão  de consulta geral do trabalho oferece consultas aos trabalhadores estrangeiros em diversas línguas. (Para mais informações, 
consulte o site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar em https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html  (japonês). 
 
 

Informações do cotidiano 

http://www.mazak-art.com/
https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/
https://info.jees-jlpt.jp/
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.qq.pref.aichi.jp/
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html


 Lendo os Novos Mapas de Risco ② (新しくなったハザードマップを読もう②) 

A partir de setembro de 2022, a cidade de Nagoya apresentará novos mapas de risco para terremotos e tsunamis. Os mapas são publicados em 
japonês no site da cidade de Nagoya, mas se você reconhecer algumas expressões-chave, poderá obter informações úteis do mapa que pode 
salvar a sua vida e avida das pessoas ao seu redor. Reserve um tempo para estudar os mapas de risco para sua casa, escola ou local de trabalho 
e prepare-se para quando surgir uma emergência. 
Consulte o site do NIC em https://bit.ly/3K8P4fe para obter links para os novos mapas de risco para seu distrito. 

◼ Mapas de risco de terremoto (地震ハザードマップ) 

O novo mapa de risco de terremoto reflete uma pesquisa de danos estimados para dois cenários de terremoto em potencial para um terremoto 
originado no Nankai Trough , especiaficamente, a maior classe de terremoto levando em consideração terremotos passados e a maior classe de 
terremoto levando em consideração todas as possibilidades. 
Os mapas apresentam informações sobre intensidade sísmica, liquefação e informações sobre pontos de refúgio de emergência designados, onde 
você pode evacuar inicialmente para se proteger do perigo imediato de tremores e incêndios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ Mapas de risco de tsunami 
Em julho de 2019, a província de Aichi designou áreas com risco de ferimentos e perda de vidas na ocorrência de tsunami de maior classe, como 
Zonas de Alerta de Desastres de Tsunami, com o objetivo de prevenir vítimas humanas devido ao tsunami. O novo mapa de risco de tsunami da 
cidade de Nagoya, levando em consideração as Zonas de Alerta de Desastre de Tsunami, designadas pela província de Aichi, etc. para proteger- se do 
perigo imediato de tsunami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

震度 shindo (intensidade 

sísmica [escala da Agência 

Meteorológica Japonesa]) 

強 [número] kyō: 

([número]+, ex. 6+) 

弱 [número] jaku: 

([número]-, ex. 6-) 

 

液状化 ekijōka 

(liquefação) 

液状化可能性 ekijōka 

kanōsei (possibilidade de 

ocorrer liquefação) 

大 dai (alta) 

中 chū (média) 

小 shō (baixa) 

なし nashi (nenhuma) 

 

Mapa de risco de terremoto do distrito de Nakamura 凡例 hanrei (chave [para mapear]) 

指定緊急避難場所 shitei kinkyu hinan basho (local designado de evacuação de 

emergência) 

• 地震の揺れ jishin no yure (tremores) 

• 大規模な火事 daikibo na kaji (incêndio em grande escala) 

• 【広域避難場所】 kōiki hinan basho (área de evacuação ampla [ex. parque]) 

• 【一時避難場所】 ichiji hinan basho (área de evacuação temporária) 

応急給水施設 ōkyū kyūsui shisetsu (instalações de abastecimento de água de 

emergência) 

災害応急用井戸 saigai ōkyū-yō ido (poço de emergência para desastres [água não 

potável]) 

津波避難ビル一覧 tsunami hinan biru 

ichiran (lista de edifícios de refúgio em caso 

de tsunami) 

区 ku (distrito) 

学区 gakku (distrito escolar) 

避難ビル名 hinan biru mei  

([tsunami] nome do edifício de refúgio) 

 

浸水開始時間 shinsui kaishi jikan  

(tempo de início da inundação) 

 

津波災害警戒区域  

tsunami saigai keikai kuiki  
(área de alerta de desastre de tsunami)   

基準水位 kijun suii (nível da água) 

 

浸水深が 30cm に到達する

までの時間 

shinsuishin ga 30cm ni 
tōtatsu suru made no jikan 
(tempo até a profundidade 
de inundação atingir 30cm) 

(分) fun/pun (minutos) 

 

https://bit.ly/3K8P4fe
https://bit.ly/3H7N718
https://www.nic-nagoya.or.jp/portugues/news-events/notice/2022/06081433.html

