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INFORMAÇÕES DO NIC INFORMAÇÕES DE EVENTOS

É muito fácil! Basta providenciar os documentos necessários para verificar a 
sua qualificação e preencher o formulário de inscrição. 
Não é necessário pagar taxa de inscrição ou de serviço(comissão).
Havendo uma vaga do apartamento de seu interesse, poderá fazer a reserva 
através do telefone ou pela internet.      http://www.ur-net.go.jp/chubu/

Como fazer inscrição para alugar um apartamento da UR? 
《UR 賃貸住宅のお申込について（案内）》

[ Local de contato ]
Corporação Administrativa Autônoma Organização de Replanejamento Urbano – Filial Chubu 
UR Central de Atendimento de Nagoya
Horário de atendimento: Das 9h30 às 18h00 
Tel: 052-968-3100

ATENÇÃO: Informamos que a UR Toshi Kiko não tem nenhuma relação com as empresas/pessoas que cobram para fazer os trâmites de 
inscrição dos apartamentos.《手数料を取って入居申込を代行する業者がありますが、UR都市機構とは、一切関係がありませんので、ご注意ください。》

Dome Yakimono World – Feira 
de Cerâmica (ドームやきものワールド)
Este é um evento que se iniciou com o intuito 
de promover a indústria de cerâmica e porcela-
nas, completando-se neste ano, 10 anos de 
realização. As cerâmicas e porcelanas reunidas 
de todo Japão, agradam a todos os visitantes, 
tornando-se num dos maiores eventos do ramo. 
Data: 19 (quinta) a 25 (quarta) de Novembro 
das 10h às 18h (entrada permitida até as 
17h30).
Local: Nagoya Dome – Nagoya-shi Higashi-ku 
Daiko Minami 1-1-1
Ingresso: pessoas a partir do ginásio 1.200 
ienes (1.000 ienes ingresso antecipado), 
crianças até o curso primário gratuito. Pessoas 
acima de 65 anos, pessoas portadoras de 
deficiência e seu cuidador, poderão adquirir o 
ingresso do dia por 1.000 ienes. Poderá 
adquirir ingresso antecipado nas lojas de 
conveniências Circle K & Sunkus.
Acesso: 5 minutos da estação [Nagoya Dome-
-mae Yada] do metrô da linha Meijo ou Yutori-
to Line.
Informações: Dome Yakimono World Jikko 
Iinkai Jimukyoku (Escritório do Comitê Executi-
vo do Dome Yakimono World) Tel: 052-221-
-0955 (em japonês)

Mammoth Flea Market Z 
(マンモスフリーマーケット Z)
Neste mercado de pulgas de grande porte, 
com quase 3.000 estandes, serão comerciali-
zados artigos novos e usados como roupas, 
calçados, brinquedos entre outros, por preços 
acessíveis durante os dois dias do evento.
Data: 5 (sábado) e 6 (domingo) de Dezembro 
das 10h às 17h (Early Ticket (entrada antecipa-
da): 9h às 17h)
Local: Port Messe Nagoya – Nagoya-shi 
Minato-ku Kinjo Futo 2-2
Ingressos: adultos 1.000 ienes (800 ienes), 
“early ticket” 1.500 ienes (1.200 ienes), 
crianças e estudantes até o ensino médio 
gratuito. Os valores entre parênteses são para 
os ingressos antecipados que podem ser 
adquiridos nas agências Ticket Pia e loja de 
conveniência Lawson.
Acesso: 5 minutos da estação [Kinjo Futo] da 
linha de trem Aonami. 
Informações: TV Aichi Jigyobu Tel: 052-243-
-8600 (em japonês nos dias úteis das 10h às 
17h)
Website: http://www.tv-aichi.co.jp/manmos/ 

Handmade Market (ハンドメイド市場)
Os artesãos que participaram dos 21 anos do 
Mammoth Flea Market, ganharam novo 
espaço para expor os seus trabalhos. Esta feira 
reúne os artesãos com seus trabalhos manuais, 
sendo a oportunidade de divulgar a cultura da 
manufatura de Aichi. 
Data: 5 (sábado) e 6 (domingo) de Dezembro 
das 10h às 17h 
Local: Port Messe Nagoya Pavilhão 3 – 
Nagoya-shi Minato-ku Kinjo Futo 2-2
Ingresso: 600 ienes (ingresso do dia). Entrada 
franca para as primeiras 10 mil pessoas cada 
dia.
Acesso: 5 minutos da estação [Kinjo Futo] da 
linha de trem Aonami. 
Informações: TV Aichi Jigyobu Tel: 052-243-
-8600 (em japonês nos dias úteis das 10h às 
17h)

Website: 
http://www.tv-aichi.co.jp/handmademarket/

Festival Internacional de 
Toyohashi 2015
(とよはしインターナショナルフェスティバル2015)
Apresentações de danças e músicas de vários 
países como dança do ventre, apresentação de 
harpa, além de comidas típicas de diversos 
países como a Rússia, Brasil, Havaí e outros 
além do tradicional “soba”, macarrão japonês 
feito a mão. Haverá ainda concurso de oratória 
em japonês, concurso fotográfico, apresenta-
ção da cultura japonesa como “ikebana” e 
cerimônia de chá, bazar beneficente, exposi-
ção de painéis de grupos voluntários, 
desenhos das crianças brasileiras, jogos e 
brincadeiras para crianças. 
Data: 15 (domingo) de Novembro das 10h às 
16h
Local: Kodomo Miraikan Coconico (Aichi-ken 
Toyohashi-shi Matsuba-cho 3-1)
Entrada: franca
Acesso: cerca de 10 minutos da saída leste da 
estação de [Toyohashi] das linhas de trem JR 
Tokaido e Meitetsu. 
Informações: Tel: 0532-55-3671 ou E-mail: 
tiea@tcp-ip.or.jp

Tokai Battle World 2015
(東海合戦ワールド2015)
A atual província de Aichi deu origem a muitos 
samurais do período Sengoku (1467-1603), 
incluindo os três grandes heróis Nobunaga 
Oda, Hideyoshi Toyotomi e Ieyasu Tokugawa. 
Neste evento estarão reunidos os samurais de 
todo Japão, tropa de guerreiros em suas 
armaduras, além de demonstração de armas 
de fogo, encenação da batalha de Sekigahara 
com a participação de mais de 100 pessoas 
vestidas à caráter, apresentações no palco,  
lançamento de fogos de artifícios em cilindros 
"Tezutsu" e muito mais.
Data: 29 (domingo) de Novembro das 10h às 
16h30
Local: Odaka Ryokuchi Wakakusayama – 
Nagoya-shi Midori-ku Odaka-cho Aza Takaya-
ma 1-1
Entrada: franca
Acesso: 20 minutos da estação [Sakyoyama] 
da linha de trem Meitetsu Nagoya Honsen. 
Informações: Aichi-ken Shinko-bu Kanko-
-kyoku Kanko Shinko-ka – Tel: 052-954-6355 
(em japonês)

Companhia de Teatro de 
Fantoches Epuronron [Uma 
lagarta muito comilona]
(人形劇団えぷろんろん「はらぺこあおむし」)
A companhia de teatro Epuronron estará 
apresentando painel de teatro e de fantoches 
para o público infantil. Uma oportunidade para  
crianças pequenas e para mamães se diverti-
rem. 
Programação: teatro de painel [O ovo] e 
teatro de fantoches [Uma lagarta muito 
comilona]
Data: 26 (quinta) de Novembro 
Horário: abertura 10h15, início 10h30
Local: Higashi Bunka Shogekijo (Teatro 
Cultural do Distrito de Higashi) - Nagoya-shi 
Higashi-ku Daiko Minami 1-1-10 Culport 
Higashi

Ingresso: par de ingressos 1.000 ienes, 
individual 700 ienes. As crianças de colo 
também necessitam de ingresso. Assento livre.
Acesso: 5 minutos da saída 1 da estação 
[Nagoya Dome Mae Yada] do metrô da linha 
Meijo ou 3 minutos da estação [Nagoya Dome 
Mae Yada] da linha de trem Yutorito Line.
Informações: Higashi Bunka Shogekijo 
Tel: 052-719-0430 (em japonês)

Festival Cultural Yattokame 
(やっとかめ文化祭)
Uma viagem cultural ao longo dos tempos. 
Este evento possibilita os espectadores apreciar 
a cultura tradicional em apresentações pelas 
ruas do centro da cidade de Nagoya. A primei-
ra apresentação do Tsuji Kyogen, o teatro 
cômico japonês de rua, apresentações de 
várias danças tradicionais, workshops e muitas 
outras apresentações.
Período: até 23 (segunda, feriado) de Novem-
bro
Principais apresentações:
Apresentações de rua
. Tsuji Kyogen: o tradicional e mais antigo 
teatro cômico japonês
. Nagauta: música tradicional com acompa-
nhamento de Shamisen
. Ozashiki-gei: performances de Geisha e 
Maiko 
Apresentações no palco
. Apresentações de várias músicas japonesas 
ao som de Taishogoto (uma versão do Koto, 
criado em Nagoya) e com acompanhamento 
vocal.
E muito mais. Confira toda a programação no 
site abaixo.
Informações: Yattokame Bunkasai Jikko 
Iinkai Jimukyoku – Tel: 052-249-9385 (em 
japonês, dias úteis)
Website: http://www.yattokame.jp

Festival Latinoamérica Unida　
(第1回ラテンアメリカウニーダフェスティバル)
A Associação Casa de América Latina estará 
realizando o 1º Festival Latinoamérica Unida, 
convidando a todos para passarem uma tarde 
divertida com muita música, jogos, além de 
poder se deliciar com a culinária mexicana, 
peruana, dançar salsa, apreciar o desfile de 
trajes típicos e mais. Para as crianças, a diverti-
da “pinhata”, recheada de doces e gulosei-
mas! Venha participar!
Data: 8 (domingo) de Novembro das 12h às 
16h30
Local: Logos Center da Universidade de 
Nanzan – Aichi-ken Nagoya-shi Showa-ku 
Yagumo-cho 81-19
Ingresso: 1.000 ienes (incluso um prato de 
comida, uma sobremesa e uma bebida)
Número de vagas: 150 pessoas (não é 
necessário efetuar reserva)
Acesso: 7 minutos da saída 1 da estação 
[Nagoya Daigaku] do metrô da linha Meijo ou 
10 minutos da saída 1 da estação [Yagoto 
Nisseki] do metrô da linha Meijo ou 15 minutos 
da saída 1 da estação [Irinaka] do metrô da 
linha Tsurumai.
Informações: Associação Casa de América 
Latina – Tel: 080-5112-3902 (após 17h)

30ª Exibição de Artistas Estrangeiros 
(第30回外国人芸術作品展)
A Exibição de Artistas Estrangeiros está completando 30 anos de realiza-
ção. Organizada pela Central Japan International Society (CJIS), com 
apoio do Centro Internacional de Nagoya (NIC), esta mostra cada vez 
mais popular, continua a atrair uma gama diversificada de artistas 
estrangeiros. Venha prestigiar a exposição e veja de perto o que estes 
artistas, inclusive brasileiros, estão criando. Vocês poderão se surpreen-
der!! 
Data: de 3 (terça) a 8 (domingo) de Novembro das 10h às 19h (último 
dia até as 17h)
Local: Centro Internacional de Nagoya Salão de Exibições do 4º andar
Entrada: franca
Informações: Central Japan International Society (CJIS) – Fax: 052-774-
-0483 ou E-mail: nagoyafae@hotmail.com

Programa de Visita em Escola de Ensino 
Médio
(高校へ行こう! ～外国人の子どもと保護者のための学校
訪問プログラム)
Um programa de visita à Escola de Ensino Médio Noturno. Para quem 
quer trabalhar durante o dia e estudar à noite, será uma ótima oportuni-
dade para conhecer de perto o sistema de ensino, as peculiaridades do 
ensino noturno, a vida estudantil e mais.
Terá o acompanhamento de intérpretes de inglês, português, espanhol, 
chinês e filipino.
Data: 17 (terça) de Novembro das 18h às 20h
Local: Nagoya Shiritsu Chuo Koto Gakko
Local de encontro: em frente à catraca da estação [Kurumamichi] do 
metrô da linha Sakuradori, às 18h.
Taxa de participação: gratuita
Número de participantes: 20 pessoas (por ordem de reserva)
Inscrições e informações: até 16 (segunda) de novembro por 
telefone, e-mail ou pessoalmente no balcão de informações. 
Tel: 052-581-0100 E-mail: info@nic-nagoya.or.jp

Treinamento de Formação para Apoio 
aos Estudantes e Crianças Estrangeiras 
(外国人児童・生徒サポーター養成研修「実践編」)
Será realizado treinamento com workshop, para que possam adquirir 
conhecimentos necessários para o suporte e apoio das crianças estran-
geiras. O treinamento e a palestra serão realizados somente em japonês, 
voltado às pessoas que estejam engajadas no trabalho de apoio às 
crianças estrangeiras. . 
Datas: 26 (sábado) de Dezembro, 17 (domingo) de Janeiro de 2016 e 
20 (sábado) de Fevereiro de 2016 das 10h30 às 16h
Local: Centro Internacional de Nagoya 5º andar Sala 1
Taxa de participação: 2.000 ienes (para os 3 dias)
Número de vagas: 40 pessoas (sorteio)
Inscrições: de 12 a 29 de Novembro, por e-mail, telefone ou pessoal-
mente
Inscrições e Informações: Divisão de Intercâmbio e Cooperação  
Tel: 052-581-5689. E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp. 
Website: http://www.nic-nagoya.or.jp

Caminhada de Intercâmbio em Nagoya 
(NIC国際交流ウォーキング2015秋)
O grupo de voluntários do NIC Walking Guides, estará organizando 
nova caminhada pelo bairro histórico da cidade de Nagoya, desde o 
Centro Internacional de Nagoya ao Parque Noritake no Mori, voltado 
aos estrangeiros residentes. Um percurso de 2,5km conhecendo a 
história do bairro, passando por “Shikemichi”, a galeria comercial de 
Endoji e as lojas atacadistas de doces. Um passeio de intercâmbio entre 
estrangeiros e japoneses, apreciando a história e a cultura de Nagoya. 
Intérpretes de inglês, português, espanhol e chinês estarão acompa-
nhando os participantes. Traga seus amigos e venha participar deste 
novo passeio!
Data: 28 (sábado) de Novembro das 9h às 12h (será realizado em caso 
de chuva fraca. Em caso de chuva forte, será cancelado)
Local de encontro: às 9h no hall de entrada do Centro Internacional de 
Nagoya. Saída 2 da estação [Kokusai Center] do metrô da linha Sakura-
dori
Taxa de participação: 100 ienes para o seguro e material.
Número de participantes: 20 estrangeiros e 10 japoneses por ordem 
de reserva
Inscrições: a partir de 28 (quarta) de Outubro, pessoalmente, por 
telefone ou por e-mail (nicwalking@nic-nagoya.or.jp). Informar nome, 
nacionalidade, número de telefone celular e se necessita de intérprete 
(informar o idioma).
Informações e reservas: Centro Internacional de Nagoya Balcão de 
Informações – Tel: 052-581-0100 

Concurso Fotográfico do NIC – Escolha a sua 
foto preferida!  (NICフォトコンテスト)
Participe da votação da melhor foto no nosso Concurso Fotográfico. 
As fotos estão expostas no Balcão de Informações e em nossa página 
no Facebook para votação. 
O período para votação se encerra em 15 de novembro.
Escolha até 3 fotos de sua preferência, clicando em "curtir" no 
Facebook ou deposite seu voto pessoalmente no balcão de informa-
ções.
As fotos estarão expostas até o dia 29 (domingo) de Novembro para 
apreciação, no Balcão de Informações do Centro Internacional de 
Nagoya no 3o andar.
Informações: Centro Internacional de Nagoya - Tel: 052-581-0100

Leitura de Livros Infantis em Língua 
Estrangeira 
(外国語で楽しむ絵本の会) 
Traga seus filhos e não perca esta oportunidade de conhecer novas 
línguas de forma divertida. Participe!
Data: 8 (domingo) de Novembro – Leitura de livros em inglês
22 (domingo) de Novembro – Leitura de livros em inglês e francês 
Horário: das 14h às 14h30
Local: Biblioteca do Centro Internacional de Nagoya, no 3º andar.
Entrada: franca
Informações: Centro Internacional de Nagoya Tel: 052-581-0100

As informações a seguir estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Confirmem antes de se deslocarem.


