
 

 
 Aviso importante (国際センター臨時休館日) 

Informamos que o Centro Internacional de Nagoya estará fechado no 
dia 9 (domingo) de Agosto por motivos de manutenção do prédio. 
Pedimos desculpas pelos transtornos causados. 
 

 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 

Datas da reunião explicativa: ① 5 (sábado) de Setembro; ② 6 

(sexta) de Novembro; ③ 7(domingo) de Fevereiro das 13h30 às 

14h30.  
Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar, Sala de Treinamento 
3 (6/Novembro, Sala de Treinamento 1 no 3º andar) 
Inscrições: por telefone, até as 17h do dia anterior à data da reunião. 
Deverá comparecer munido do formulário de inscrição (com foto) e 
material para anotação. 
Informações e inscrições: Divisão de Intercâmbio e Cooperação Tel: 
052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 Chikyu Shimin Kyoshitsu [Descobrir! Vivenciar! Campus do 

Cidadão Global] (NIC地球市民教室「発見！体験！地球市民キャン

パス」) 

Uma oportunidade de conhecer a cultura e os costumes de países 
diversos, por instrutores estrangeiros, com atividades para 
conhecer questões comunitária e globais, através de atividades, 
buscando uma resposta para as nossas atitudes. Um programa 
do [NIC Chikyu Shimin Kyoshitsu] de compreensão internacional. 
Professores de escolas e pessoas engajadas em atividades 
comunitárias, são bem vindas! O evento será realizado somente 
em japonês. 
Data: 22 (sábado) de Agosto das 13h30 às 16h30 
Local: Centro Internacional de Nagoya Sala de Reuniões 1 
Público alvo: estudantes do ensino fundamental (primário) e 
seus responsáveis, estudantes do “Chugakko”, ensino médio 
(Koko), pessoas ligadas à educação e público em geral. 
Número de vagas: 40 pessoas (por ordem de reserva) 
Reserva: a partir das 10h do dia 21 (terça) de julho a 20 (quinta) de 
Agosto, até as 17h, pelo site, e-mail, por telefone ou pessoalmente. 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5691 E-mail: :koryu@nic-nagoya.or.jp 
 

 NIC MulCul Town Nagoya Navi (NIC“まるかるタウンなごや”ナビ) 
[Este evento será realizado on-line] Nagoya é uma cidade multicultural 
(MulCul), com cerca de 88.000 residentes estrangeiros. Como é a vida 
destes estrangeiros no Japão? Neste mês de Promoção Multicultural 
da Cidade de Nagoya, um encontro com convidado estrangeiro, para 
uma conversa informal. As pessoas que não puderem participar 
online, poderão assistir ao evento, via ZOOM, no Centro Internacional 
de Nagoya, conforme abaixo, respeitando as medidas de prevenção: 
Data: 8 (sábado) de Agosto das 14h às 16h 

Local: participação online: em suas respectivas residências 
Participação presencial: Centro Internacional de Nagoya 5º andar 
Sala de Reuniões 1 
Número de vagas: online: 40 pessoas por ordem de reserva. 
Presencial: 25 pessoas por ordem de reserva 

Reserva: até de 7 (sexta) de Agosto às 17h pelo site, e-mail, telefone 
ou pessoalmente 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação – Tel: 052-581-
5689 E-mail: koryu@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!  
Data da inscrição: inscrição online no dia 6 (dmingo) de Setembro das 
12h às 14h. Entrevista para divisão de classe, no dia 13 (domingo) de 
Setembro, nas Salas do 5º andar (por favor não se atrasar). 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. 
Período: 20 (domingo) de Setembro a 22 (domingo) de Novembro, no 
total de 10 aulas, todos os domingos (duração de cada aula, 90 
minutos).  
Número de vagas: 9 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.  
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)  

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. 
Data da inscrição: 6 (domingo) de Setembro das 10h às 12h, pelo site. 
Será realizado teste online para definição dos participantes. As crianças 
que irão participar do curso deverão comparecer acompanhados de 
seus responsáveis no dia 13 (domingo) de Setembro das 10h às 11h30 
na sala de treinamento 3 do 4º andar, para realizar a entrevista e o 
pagamento da taxa.   
Período: 20 (domingo) de Setembro a 29 (domingo) 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 
Público alvo: crianças de 6 a 15 anos, que não tenham o idioma 
japonês como língua materna (nascidas entre 2/Abr/2005 a 
1/Abr/2014). Crianças nascidas antes de 2/Abr/2005 e que atualmente 
estão cursando o Chugakko. 
Número de vagas: 40 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse o 
número de vagas, será definido através de seleção.  
Taxa do curso: 1.000 ienes para as 11 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) 

O NIC estará ministrando curso de japonês aos jovens que se formaram 
no ensino médio, para construir a base do idioma japonês necessário 
para o aprendizado de disciplinas e construir suas carreiras. 

Informações do NIC 
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Data da inscrição: 8 (terça) de Setembro a partir das 10h até 12 
(sábado) de Setembro 17h, pelo site. Entrevista, pagamento da taxa e 
miniclasse no dia 13 (domingo) de Setembro das 14h às 15h10, na 
Sala de Exibições 3 do 4º andar. Caso haja vagas em aberto, serão 
aceitas inscrições mesmo após a data da inscrição. Entre em contato 
com a Divisão de Intercâmbio e Cooperação para obter informações. 

Período: 20 (domingo) de Setembro a 29 (domingo) de Novembro, no 
total de 11 aulas, todos os domingos das 14h às 16h 
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 
Formulário de inscrição: disponíveis nas caixas de panfletos do 
Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar ou no site. 
Informações: 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. Total 
de 3 vezes.  
Datas e horários: 24 (sábado) de Outubro; 28 (sábado) de Novembro; 
19 (sábado) de Dezembro (10h30 às 16h) 
Público alvo: pessoas que estão atuando no apoio de crianças 
estrangeiras (prioridade às pessoas que estarão participando pela 
primeira vez e que possam participar nos 3 dias de treinamento) 
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala de Conferência 1  
Taxa de participação: 2,000 ienes (para as 3 vezes) 
Número de vagas: 40 pessoas, definidas através de seleção  
Inscrições: do dia 8 (terça) a partir das 10h, a 27 (domingo) de 
setembro até as 17h, por telefone 052-581-5689, e-mail: seminar-
vol@nic-nagoya.or.jp; ou site em japonês https://www.nic-nagoya.or.jp. 
 

 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 19 (sábado) de 
Setembro, entrevista a partir das 13h e treinamento das 14h às 
16h30. 

Gratificação pela visitação: 8.000 ienes/vez (dentro da cidade de 
Nagoya) e 10.000 ienes/vez (fora de Nagoya) (incluso imposto e 
transporte) 
Prazo para inscrição: até o dia 12 (sábado) de Setembro 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 PDF. 
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 

 
 

 Workshop sobre prevenção de catástrofe (防災サロン） 

Será realizado workshop sobre prevenção de catástrofes, com 
informações de como prevenir, como agir e como sobreviver. Estandes 
com mantimentos de emergência, degustação de alimentos de 
emergência, jogos de cartões de prevenção, etc. Intérpretes de 
português, inglês, espanhol, chinês e filipino (a disposição de 
intérpretes está sujeito a alteração). Os participantes receberão brindes 
de prevenção. 
Data: 13 (domingo) de Setembro das 10h às 13h 
Local: Centro Internacional de Nagoya, 4º andar Sala de Exibições 2 
Taxa de participação: gratuita 
Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação - Tel: 052-581-
5689 E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp 
 

 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～」  

Os estrangeiros que estudam o idioma japonês, que 
estão a turismo ou trabalhando, quais problemas ou 
dificuldades que encontram com o idioma japonês? 
Quais são as precauções que os falantes de 
japonês precisam ter em uma emergência ou 
prevenção de desastres, como terremoto ou tufão? 
Venha conferir o [Japonês fácil] através de contos 
divertidos e workshop sobre [Japonês fácil] pelo grupo de teatro 
{Yasashii Nihongo Gekidan]. 
Data: 16 (domingo) de Agosto das 14h às 16h (previsão)  
Local: Centro Internacional de Nagoya Hall Anexo 
Entrada: franca 
Número de vagas: 40 pessoas (previsão) por ordem de reserva 
Reserva: preencher o formulário online (código de barras 
bidimensional ao lado) até 10 (segunda) de Agosto ou pelo E-mail: 
teatroeasyjapanese@gmail.com 
 

 

 

 

Consulta com “Gyoseishoshi” (despachante administrativo)(行政書士による相談) 

 
Um “Gyoseishoshi” é um especialista legal em procedimentos administrativos certificados e credenciados. Como profissão, o 
“gyoseishoshi” fornece suporte a diversos procedimentos relacionados ao governo. As consultas com um “gyoseishoshi” estão 
disponíveis duas vezes por semana, no balcão de informações do Centro Internacional de Nagoya. As consultas são gratuitas, mas 
será dada preferência àqueles com reservas antecipadas. Se você tem dúvidas sobre procedimentos relacionados à imigração ou 
procedimentos envolvidos na abertura de um negócio, entre em contato com o balcão de informações do NIC para marcar uma 
consulta. 
Datas: quartas e domingos das 13h às 17h. Duração máxima de cada consulta: 50 minutos. Última consulta a partir das 16h 
Local: Balcão de Informações do Centro Internacional de Nagoya 3º andar 
Reserva: por telefone ou pessoalmente no balcão de informações – Tel: 052-581-0100 
 

 

 35a Exibição de Artistas Estrangeiros - FAE 35 (第 35 回外国人芸術作品展) 

A exibição de Artistas Estrangeiros será realizada pelo 35º ano consecutivo entre 3 a 8 de novembro. Organizado pela Central Japan 
International Society (CJIS) desde 1986, com apoio do Centro Internacional de Nagoya (NIC), esta mostra cada vez mais popular, continua a 
atrair uma gama diversificada de artistas estrangeiros. Se você é um pintor, escultor, aquarelista, fotógrafo, xilogravurista ou está envolvido em 
qualquer outro tipo de criação artística, esta é uma excelente oportunidade para mostrar sua arte, exibindo suas obras junto a outros artistas 
estrangeiros. As instruções e o formulário de inscrição já estão disponíveis no site. Os participantes do FAE 34, no ano passado, estarão 
recebendo automaticamente o formulário de inscrição e as instruções, antecipadamente. 
Deve-se enfatizar que, devido à pandemia do coronavírus e suas consequências, o distanciamento social e outros regulamentos estarão em 
vigor durante toda a exposição.Estes regulamentos proíbem o consumo de alimentos e bebidas dentro da sala de exposições, não poderá 
realizar cerimêonia de abertura e outros. Portanto, será um evento simplificado em comparação com outros anos. As instruções incluirão 
informações abrangentes para todos os artistas sobre os regulamentos.Conforme a situação do coronavírus, o evento estará sujeito a alterações 
ou cancelamentos. Neste caso, os artistas serão informados por e-mail imediatamente. 
Informações: por e-mail para a Central Japan International Society (CJIS): nagoyafae@hotmail.com 
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 22º Nippon Domannaka Matsuri-TeleDomatsuri 第 22 回にっぽんど真ん中祭り「テレどまつり」 

O Nippon Domannaka Matsuir (Domatsuri, como é conhecido), é um dos maiores festivais de dança do Japão, realizado em Nagoya, no centro do 
Japão, no auge do verão. Este festival em novo estilo, é aberto a todos e recebe cerca de200 equipes com 20.000 artistas do Japão e do exterior, 
em performances vibrantes com trajes coloridos, representado o rítimo e a cultura de suas respectivas regiões.Cerca de 2 milhões de pessoas vêm 
ao festival ao longo de quatro dias, enquanto o centro de Nagoya assume cores deslumbrantes do festival. Cada equipe apresenta uma performance 
espetacular com trajes brilhantes para uma representação rítmica da cultura de sua região. 
O Nippon Domannaka Matsuri deste ano assume uma forma diferente, sendo realizado on-line como TeleDomatsuri inaugural. 
As equipes participantes criarão, editarão e enviarão com antecedência um vídeo de usa perfomrance aos organizadores do festival, que será 
transmitido on-line (via YouTube, Niconico) entre 28 e 30 de agosto. 
Confirme as informações atualizadas no site oficial. 
Data: 28 (sexta) de agosto, por volta das 17h - transmissão de imagens de arquivo do Domatsuri. Dias 29 (sábado) e 30 (domingo) de agosto - 
transmissão de performances das equipes participantes deste ano. Cerimônia de premiação em 30 de agosto.  
Website: https://www.domatsuri.com/index.html 
 
 

 Exposição de pequenos animais fofos em Nagoya 2020 (まるっと小動物展 2020 in 名古屋) 

A palavra "Marutto" é um dialeto da região de Tokai e significa "tudo, todo". A definição de "animal pequeno" é vaga e abrange amplamente criaturas 
como coelhos, pássaros,  pinguins, etc. Esta exposição é assim nomeada na esperança de que os visitantes desfrutem de uma ampla visão dos 
pequenos animais em sua totalidade, através dos trabalhos apresentados, juntamente com o "ambiente" que caracteriza tantas pequenas criaturas. 
Também haverá uma variedade de produtos artesanais, incluíndo acessórios, bordados e feltro, além de outros itens para compra. Além disso, os 
visitantes receberão um cartão postal original cheio de "fofura"! 
Data: de 22 (sábado) de Agosto a 13 (domingo) de Setembro das 11h às 18h. Fechado todas as segundas-feiras 
Local: TODAYS GALLERY STUDIO NAGOYA – Nagoya-shi Naka-ku Shinsakae 1-17-12 
Ingresso: 600 ienes (crianças até 3 anos, gratuito) 
Acesso: 7 minutos da saída 1 da estação [Shinsakae-machi] do metrô da liha Higashiyama 
Website: https://tgs.jp.net/event/maruttokawaii/ (em japonês) 
 
 

 WORLD COSPLAY SUMMIT 2020 ONLINE (世界コスプレサミット 2020 ONLINE ) 

O Comitê Executivo do World Cosplay Summit realizará o 18o maior festival de cosplay do mundo,o "World Cosplay Summito 2020 ONLINE 
(WECS2020 ONLINE)" nos dias 1o (sábado) e 2 (domingo)de Agosto, online. 
Este ano, o evento presencial foi cancelado devido à influência do novo coronavírus,mas para que possamos reencontrar no próximo ano, sem 
interromper a chama dos cosplayers e das pessoas que apoiaram o World Cosplay Summit, o evento deste ano será realizado online. 
Com o conceito de [Revitalizar o Japão e o mundo, a partir de Nagoya!}, estaremos transmitindo o nosso entusiasmo e a energia ao Japão e ao 
mundo,juntamente com os artistas "BOYS AND MEN Family" e simpatizantes deste ideal. 
Data: 1o (sábado) e 2 (domingo) de Agosto 
. Cerimônia de abertura: 1o (sábado) de Agosto das 12h às 13h 
. Programa de transmissão online: 1o (sábado) de Agosto a partir das 20h até 2 (domingo) de Agosto às 20h (transmissão 24h) 
Transmissão: Niconico (ao vivo), YouTube oficial do WCS, Twitch (em ajuste). Confirme detalhes no site abaixo 
* Não haverá apresentação presencial para o público em geral. 
Website oficial: https://www.worldcosplaysummit.jp/2020/ 
 

 BeerFes X Nagoya 2020 (ビアフェスＸ名古屋 2020) 

O tradicional BeerFes sob o “novo estilo de vida”, está de volta com mudanças no conteúdo. Este ano, poderão aproveitar o festival de cerveja 
combinando as três formas abaixo.  
1. Seja breve na degustação. Poderá degustar entre os vários barris expostos, 4 tipos de cerveja de sua preferência (200 ml cada). * Deverá 

sentar-se na área designada para degustação, não podendo permanecer por muito tempo como medida preventiva contra o coronavírus. É 
possível repetir a dose (pago à parte). 

2. Desfrute a cerveja em casa. Dentre os 100 tipos de cerveja expostos, poderão levar para casa, garrafas (latas) de cerveja de sua prefeência. 
Como não é possível permanecer por muito tempo no locla, poderá comprar a quantidade que quiser, podendo ser despachado para sua 
residência (frete à parte). Não poderá abrir as garragas (latas) no local. 

3. Desfrute a cerveja nos bares. Em Nagoya, existem vários bares de cerveja exclusivos. Adquira informações no local e visite os bares da cidade. 
Não há emissão de cupons para bares. 

Uma seleção de cervejas que ganharam prêmios de ouro, prata e bronze em um dos cinco maiores comitês de seleção de cervejas do mundo, o 
“International Beer Cup 2019” e o “Japan Great Beer Awards 2020”. Cervejeiros e juízes de cerveja também estarão no evento para ajudá-lo a 
escolher a sua cerveja! 
Data: 8 (sábado) de Agosto das 13h às 19h30. Dia 9 (domingo) de Agosto das 11h às 17h30. *Entrada com horário reservado, no máximo 50 pessoas 
para cada horário (horário definido no ato da compra do ingresso antecipado). Solicita-se a estadia máxima de 1 hora no local. 
Local: Nagoya Kokusai Kaigijo [Shirotori Hall] – Nagoya-shi Atsuta-ku Atsuta-nishimachi 1-1 
Ingressos: será necessário adquirir um dos ingressos abaixo: 
A – Ingresso + kit para casa: 5.300 ienes (incluso ingresso (1 pessoa), bolsa térmica grande (com gelo artificial), cerca de 200ml de degustação × 4, 
6 bilhetes de garrafas de cerveja e bilhete de 400 ienes para petiscos 
B – Ingresso para o BeerFes: 5.800 ienes (incluso ingresso (1 pessoa), bolsa térmica pequena (com gelo artificial), cerca de 200ml de degustação 
× 4, 3 bilhetes de garrafas de cerveja e bilhete de 400 ienes para petiscos 
X – Ingresso vesperino para o BeerFes: 2.300 ienes (número limitado para determinado horário à tarde de cada dia, venda somente online) (incluso 
ingresso (1 pessoa), cerca de 200ml de degustação × 4 e bilhete de 400 ienes para petiscos  
Poderá escolher 4 tipos de cerveja de sua preferência dentre os barris de cerveja expostos. Poderá repetir a dose (pago à parte) dentro do limite de 
horário. 
*O bilhete de garrafa (lata) de cerveja, poderá ser trocada por uma garrafa (lata) de cerveja de sua escolha (algumas somente à vista). As garrafas 
(latas) não poderão ser abertas no local. Poderá despachar as cervejas para entrega a domicílio. 
*Deverá definir a data e o horário no ato da compra do ingresso antecipado, não podendo posteriormente alterar, trocar, solicitar a devolução ou 
troca em dinheiro nem utilizar em outra data ou horário. O horário de permanência no local é de 1 hora. Mesmo as pessoas que não consomem 
alcool, deverão comprar o ingresso. 
Acesso: 5 minutos das estações de [Takakura] do metrô da linha Meijo ou [Hibino] do metrô da linha Meiko 
Website: http://beerfes.jp/index_beerfes_ngo.html 
 
 
 

Dicas de eventos 
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 Procedimentos para admissão na 1ª série do Shogakko (Escola 

Primária) (小学校入学に関する手続きについて) 

As crianças estrangeiras, com registro de 
residência, poderão ingressar na escola 
pública primária (Shogakko) a partir de abril 
de 2021, mediante requerimento junto à 
subprefeitura onde reside. As crianças 
nascidas entre 2 de Abril de 2014 (Heisei 26) 
a 1º de Abril de 2015 (Heisei 27), por regra, 
frequentarão a escola (Shogakko) 
determinada pelo bairro onde reside, não 
podendo frequentar escolas de outro distrito escolar. Após o 
requerimento junto à subprefeitura, será realizado exame médico de 
admissão entre os meses de outubro e novembro, na data estipulada 
pela escola. Em janeiro do próximo ano, a subprefeitura estará 

enviando o [Shugaku Tsuchisho]( 就学通知書 ), a notificação de 

admissão escolar. 
Caso ainda não tenha efetuado o registro de residência, a prefeitura 
poderá autorizar o ingresso na escola, através de outros trâmites. 
Solicite informações detalhadas junto ao setor [Shimin-ka] de assuntos 
civis. Os trâmites para ingresso na escola pública do ensino 
fundamental poderá ser feito a qualquer momento, mesmo após a data 
estipulada. Consulte a subprefeitura onde reside. 
 

 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 em 
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 e para a cidade de 
Nagoya. * As datas estão sujeitas a alterações ou cancelamentos. 
2 de Agosto das 8h45 às 12h 
13 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. 

 Teste de Proficiência da Língua Japonesa (日本語能力試験) 

O teste de proficiência da língua japonesa (JLPT) é o teste em japonês 
de maior escala para avaliar e certificar a proficiência japonesa 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 17 
de Setembro. O teste está dividido em 5 níveis, do N5 ao N1 (sendo o 
N1 o mais avançado). Para obter informações detalhadas, confirma o 
site abaixo. 
Data do exame: dia 6 (domingo) de Dezembro  
Período para inscrição: de 24 (segunda) de Agosto a 17 (quinta) de 
Setembro às 17h 
Taxa de inscrição: 5.500 ienes (incluso imposto de consumo).  
Inscrição: a partir de 2020, a inscrição será realizada somente pela 
internet. Confirme detalhes no site abaixo. 
Website: http://info.jees.jlpt.jp 
 

 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/ 
 

 Agosto é o mês de promoção da coexistência multicultural da 

cidade de Nagoya (8 月は「名古屋市多文化共生推進月間」です) 

Cerca de 88.000 estrangeiros (3,8% da população total) residem em 
Nagoya e suas nacionalidades e culturas são diversas. Sob tais 
circunstâncias, para que todos os cidadão desempenhem um papel 
ativo, é importante conhecer a cultura um do outro, reconhecer-se e 
criar um ambiente de apoio mútuo. Por que não aproveitar a 
oportunidade para refletir sobre o que é necessário para a "diversidade" 
e a "criação de um ambiente em que todos possam desempenhar um 
papel ativo"? 
Período: 1o (sábado) a 31 (segunda) de Agosto 

 
 Dúvidas do cotidiano: aos 62 anos, recebo a aposentadoria por idade. Consegui um novo emprego e o que acontece com a aposentdoria 

que recebo? (62 歳で老齢厚生年金をもらっている再就職したがもらっている年金はどうなるか) 

Pergunta: Recebo a aposentadoria por idade desde abril. O valor anual é de cerca de 75.000 ienes, mas consegui um emprego 
pela Hello Work. Fui inscrito no seguro social (seguro saúde) e pensão de bem-estar. O salário mensal é inferior a 200.000 ienes. 
Como fica a aposentadoria que recebo? 
Resposta: O valor da aposentadoria da pessoa que trabalha e recebe a aposentadoria por idade, é ajustado pelo valor da 
aposentadoria recebida e pelo valor equivalente à remuneração mensal total pelo trabalho. Se o aposentado tiver entre 60 e 64 
anos, o valor total da aposentadoria será pago até a soma total da remuneração mensal e o valor mensal básico da aposentadoria 
por idade atingir 280.000 ienes. Se o valor total exceder 280.000 ienes, parte do valor da aposentadoria será suspensa de acordo 
com um determinado método de cálculo, conforme cada caso. 
Na sua situação atual, mesmo que adicione a aposentadoria e o salário mensal, ele não atingirá 280.000 ienes, portanto, considera-se que não 
haverá suspensão do pagamento da pensão. Recomenda-se verificar com o escritório local de pensão sobre a situação real.  
Como está inscrito na pensão de bem-estar, o escritório local de pensão está à par do valor do seu salário e entrará em contato caso haja alguma 
necessidade. 
 

 Benefício Extraordinário Específico às Famílias Monoparentais (ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内) 

Será pago um benefício para apoio às famílias monoparentais. 
1. Benefício básico: Benefício às famílias monoparentais que estejam recebendo o subsídio para criação de filhos *1 

● Pessoas elegíveis ao benefício: 

As pessoas que correspondem aos itens de 1 a 3, abaixo. 
1. As pessoas que receberam a parcela de junho de 2020 do subsídio para criação de filhos. 
2. As pessoas que recebem pensão pública e afins *2, e que terão suspenso o valor total da parcela de junho de 2020 do subsídio para criação 

de filhos *3 
3. Aqueles que tiveram uma queda significativa na renda devido efeito da infecção do novo coronavírus e cuja renda tenha caido ao mesmo nível 

dos que recebem o subsídio para criação de filhos. 
*1. São elegíveis também os “Responsáveis” estabelecidos na Lei do Subsídio para Cuidado de Crianças. 
*2. Pensão hereditária, Pensão por invalidez, Pensão ao idoso, Pensão por acidente no trabalho, Compensação aos familiares do trabalhador 
falecido, etc. 
*3. São elegíveis não apenas os já habilitados a receberem o subsídio para criação de filhos, mas também os que supostamente, terão suspenso 
o valor total ou parcial da parcela de junho de 2020 do subsídio, tendo efetuado a solicitação do subsídio para criação de filhos. 

Dicas do cotidiano 
 
 

 

http://info.jees.jlpt.jp/
http://www.city.nagoya.jp/pt/category/249-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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● Valor do benefício: 50 mil ienes por família, 30 mil ienes por pessoa a partir do segundo filho 

 
2.  Benefício adicional: benefício aos que, pelo efeito do novo coronavírus, tiveram a renda familiar reduzida repentinamente. 

● Os elegíveis ao benefício: dentre aqueles que corresponderem aos ítens 1 ou 2 acima, e/ou que, pelo efeito do novo coronavírus, tiveram a 

renda familiar reduzida repentinamente. 

● Valor do benefício: 50 mil ienes por família 

 
Trâmites de pagamento do benefício:  
Aos que receberam a parcela de junho de 2020 do subsídio para criação de filhos (aqueles que correspondem ao ítem 1 acima) 
⚫ O benefício básico não requer solicitação 
⚫ Em agosto, será depositado na conta pelo qual recebe o subsídio para criação de filho 

 
 
 
 
 

O benefício adicional requer solicitação 
Será necessário que efetue a solicitação de forma simples por razão da redução da renda, de acordo com a verificação da situação atual (agosto). 
Será feito depósito o mais rápido possível, após verificar o teor da solicitação. 
 
Aos demais (aos que correspondem aos itens 2 ou 3 acima) 
⚫ Benefício básico / Benefício adicional (apenas ao item 2), ambos requerem solicitação. 
⚫ Será necessário preencher o formulário de solicitação com a conta a depositar, etc., entregando juntamente com os documentos necessários, 

diretamente no balcão de atendimento ou enviando pelo correio à administração pública onde reside. 
⚫ Aos que corresponderem aos requisitos para o pagamento do benefício, será verificado o teor da solicitação e depositado o mais rápido possível 

na conta indicada. 
 

 
 
 
 
 
 

Informações e consulta: 
Central de atendimento do Benefício Extraordinário Específico para Famílias Monoparentais: 0120-400-903 (atendimento das 9h às 18h) 
*Para detalhes sobre os trâmites de solicitação, consulte o responsável do balcão de atendimento do Benefício Extraordinário Específico para 
Famílias Monoparentais da municipalidade onde reside. 
 
Cuidado com “Golpe do depósito” ou “Estelionato de informações pessoais” do Benefício Extraordinário Específico para Famílias 
Monoparentais 
Caso receba em sua residência, ligação ou correspondência dizendo ser “funcionário” do governo da província, da municipalidade ou do Ministério 
da Saúde, trabalho e Bem-Estar, entre em contato com a municipalidade ou o posto policial mais próximo (ou ligue para #9110, número específico 
para consultas da polícia) 
 

 Solicitação do Subsídio Extraordinário de Valor Fixo da Cidade de Nagoya (100,000 ienes) até 1º (terça) de setembro de 2020 

(名古屋市特別定額給付金(１０万円)の申し込みについて) 
Como parte das medidas para amenizar o impacto econômico do COVID-19, o governo japonês fornecerá 100.000 ienes por pessoa a todas as 
pessoas residentes no Japão. Para ser elegível ao pagamento de 100.000 ienes, é necessário estar registrado no Sistema de Registro de Residente 
Básico em 27 de abril de 2020. Os estrangeiros residentes também podem receber este subsídio. Se você é elegível e recebeu o formulário de 
inscrição pelo correio, mas ainda não efetuou a solicitação, esteja ciente de que o prazo para solicitação está chegando. 
 
Como solicitar / Quando solicitar? 
Solicitações on-line (será necessário o My Number Card / a solicitação não pode ser feita apenas com o cartão de notificação do My Number) 
A solicitação do cartão My Number pode demorar aproximadamente 1 ou 2 meses e exigirá a presença do solicitante no escritório da subprefeitura 
onde reside. Se você já possui o cartão My Number, mas não sabe o número PIN, ou o cartão está bloqueado, ou com validade do certificado 
eletrônico expirado, etc., também deverá se dirigir à subprefeitura. Para evitar o contato próximo com outras pessoas em espaços lotados e fechaos, 
recomenda-se que os residentes que atualmente não possam usar o cartão My Number, realizem a solicitação pelo correio. 
Efetue a solicitação on-line através do Myna Portal https://app.oss.myna.go.jp/Application/search (em japonês) 
 
Solicitações pelo correio (Não é necessário o My Number Card) 
Os formulários de solicitação serão entregues aos residentes da cidade de Nagoya a partir de 25 de maio até junho. Por favor, entenda que as datas 
de entrega podem variar. Espera-se que os formulários de inscrição sejam entregues até meados de junho. Se não receber o formulário até meados 
de junho, entre em contato com o Call Center. 
* Não há necessidade efetuar a solicitação para que o formulário seja entregue. 
* Não haverá balcões de consulta para pagamento do subsídio extraordinário de valor fixo na subprefeitura em outros escritórios municipais. 
* Caso tenha se mudado após 27 de abril ou está morando temporariamente em um endereço diferente daquele em que está registrado no Registro 
Básico de Residente, solicite a transferência de correspondência no correio. 
O Formulário de Solicitação está em japonês. Confira o modelo do formulário de solicitação com explicação em português aqui. Por favor, preencha 
o formulário em japonês. 
 
Prazo para solicitação: 1º (terça) de setembro de 2020 
Pagamento:   
 
O pagamento será depositado na conta bancária designada pelo 
solicitante no formulário de solicitação. 
 
Caso tenha alguma dúvida sobre o pagamento do Subsídio 
Extraordinário de Valor Fixo, entre em contato com o Call Center 
(atendimento em língua estrangeira). 

Call Center do Subsídio Extraordinário de Valor Fixo da Cidade de 
Nagoya: 
Telefone: 050-3085-7656 
Horário de atendimento: 9h às 17h30 (todos os dias, incluíndo 
sábados, domingos e feriados) 
Atendimento nos idiomas: japonês, inglês,chinês, português, 
espanhol, coreano, vietnamita, tagalo (atendimento no idioma nepalês, 
de segunda a sexta)

 
 

Administração 
pública onde 

reside 

(1) Trâmite de solicitação do benefício 

(2) Depósito na conta indicada 

Família 
monoparental 

(1) Entregue diretamente no balcão de atendimento ou envie pelo correio à 
administração pública onde reside 

(2) Após verificação do teor da solicitação entregue, será efetuado o 
depósito caso se enquadre aos requisitos do pagamento do benefício 

Atenção:  
*Caso não deseje receber o benefício, envie de volta o formulário de solicitação enviado em anexo. 
*Caso tenha fechado a conta indicada para o recebimento do subsídio para criação de fihos, ou haja receio de barreiras para o pagamento do 
benefício, solicita-se efetuar o trâmite de alteração da conta indicada para o depósito. 
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