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INFORMAÇÕES DO COTIDIANO QUADRO DE AVISOS

(1). Crianças que concluíram o ensino fundamental (Chugakko) do Japão 
(incluem aqueles com previsão de conclusão no final do ano letivo), devem 
efetuar a consulta junto a escola em que se formou (ou estuda). Os 
formulários necessários são entregues na escola (Chugakko). Os alunos 
que se formaram em escolas de outras províncias, devem procurar orienta-
ções junto à Divisão Educacional do Ensino Médio Superior da Comissão 
Educativa da Província de Aichi (Tel: 052-954-6786).
(2). Seleção dos alunos estrangeiros ou repatriados da China

Será realizado exame de seleção voltado aos alunos estrangeiros e repatria-
dos da China em 9 escolas públicas do ensino médio: Nagoya Minami Koko, 
Nakagawa Shogyo Koko, Komaki Koko, Higashiura Koko, Koromodai Koko, 
Toyota Kogyo Koko, Anjo Minami Koko, Toyohashi Nishi Koko e Toyokawa 
Kogyo Koko.  Estão qualificados os alunos estrangeiros que ingressaram após 
a 4a série do Shogakko e que concluíram ou com previsão para concluir o 
Chugakko ou alunos que ingressaram até a 3a série do Shogakko e que sejam 
consideradas em circunstâncias especiais.

Shiei Jutaku – destinado ao público em geral, famílias com crianças 
pré-escolares, solteiros, múltipla família ou família com muitos filhos.
Público alvo: 1) reside ou trabalha na cidade de Nagoya; (2) reside com 
parentes (exceto aqueles que se enquadram na moradia para solteiros); (3) 
renda inferior ao valor de referência determinado; (4) encontra-se em grande 
dificuldade para obtenção de moradia; (5) apresentar avalista; (6) não ser 
membro de grupos de crime organizado; (7) que o próprio solicitante ou 
familiares não tenham atrasos no pagamento do aluguel de moradia pública; 
(8) pessoas que saíram de moradia pública, após recebimento de determina-
ção de desocupação e que tenha passado o prazo pré-determinado (de 3 a 
10 anos, conforme o motivo). Será definido através de sorteio. Os detalhes 
das condições necessárias para cada caso, devem ser conferidos no site do 
Nagoya-shi Jutaku Kyokyu Kosha (http://www.jkk-nagoya.or.jp/) ou na guia 
de inscrição (panfleto)
Inscrições: de 21 (sábado) a 30 (segunda) de Novembro (data do carimbo do 
correio).

Distribuição das guias: a partir do dia 20 (sexta) de Novembro nas subpre-
feituras, Sumai no Madoguchi (Guichê de Atendimento sobre Moradia) e 
Nagoya-Shi Jutaku Kyokyu Kosha (Empresa Pública de Provimento de 
Moradia) 
 Sumai no Madoguchi: Guichê de Atendimento sobre Moradia na 

galeria comercial no subsolo de Sakae – Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku 
Sakae 3-5-12 – Tel: 052-264-4682.
Atendimento: das 10h às 19h (favor comparecer até 30 minutos antes 
do término). Fechado todas as quintas-feiras, 2ª e 4ª quartas-feiras
 Nagoya-shi Jutaku Kyokyu Kosha: Empresa Pública de Provimento de 

Moradia – Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku Joshin 1-1-6 City Family Joshin 
3ºandar – Tel: 052-523-3875
Atendimento: das 8h40 às 12h e 13h às 17h15 (somente quinta-feira 
até 19h). Fechado aos sábados, domingos e feriados nacionais

(1). Inscrição: A condição principal é a conclusão dos 9 anos em escola 
regular do exterior, sendo necessário também apresentar o histórico 
escolar. Há a necessidade de se avaliar antecipadamente, se possui as 
qualificações para prestar o exame de admissão junto à Divisão Educacio-
nal do Ensino Médio Superior da Comissão Educativa da Província de Aichi. 
Após avaliação, sendo reconhecida a qualificação, receberá a [Comunica-
ção de Qualificação] que deverá ser entregue junto com os formulários de 
inscrição ao exame.
Atenção: é necessário em média, uma semana para a avaliação, portanto 
efetue a solicitação de avaliação o quanto antes, não deixando à véspera 
do fechamento das inscrições para o exame de admissão. 

3. Métodos para escolha da escola
Informações detalhadas das escolas públicas da província de Aichi 
poderão ser encontradas no guia [Guia das Escolas Públicas de Ensino 
Médio] (公立高等学校ガイドブック) que pode ser adquirido junto à Divisão 
Educacional do Ensino Médio Superior da Comissão Educativa da 
Província de Aichi. Entre em contato pelo telefone 052-961-8501 (em 
japonês). 

Os formulários para a inscrição serão distribuídos na Divisão Educacional do 
Ensino Médio Superior da Comissão Educativa da Província de Aichi a partir 
de meados de novembro. 
(2) Outros
As pessoas que concluíram os 9 anos de ensino fundamental em escola do 
exterior, interessadas em prestar o exame de admissão para ingresso em 
escola de ensino médio público de Aichi, devem efetuar a consulta o quanto 
antes, junto à Divisão Educacional do Ensino Médio Superior da Comissão 
Educativa da Província de Aichi, para avaliar as condições de estudos do 
japonês, qualificação para prestação do exame de admissão, os estudos após 
admissão e outros. Lembrando que o exame de admissão, a entrevista e as 
aulas são realizadas  somente em japonês.

Poderá obter informações também pela internet no site [Sagaso My School] 
(探そマイ！スクール)　(na tradução literal, “procurando minha escola”) 
http://aichi.mgxgis.jp/myschool/default.asp
Informações em português disponível no site da província de Aichi: 
http://www.pref.aichi.jp/global/pt/living/education/entrance.html

Inscrições para o Shiei Jutaku (市営住宅の一般募集のお知らせ)

Campanha sobre separação de lixo reciclável (分別マナーアップキャンペーン)
Novembro é o mês da campanha de separação de lixo. Que tal revermos a nossa separação de lixo e recursos recicláveis?
Sacos plásticos de doces ou embalagens plásticas de “bento” que compramos, são recursos plásticos recicláveis. Caixas 
de papéis e sacolas são recursos de papéis recicláveis. Verifique se estes recursos não estão misturados com o lixo incinerá-
vel. Jogando juntamente com o lixo incinerável, estes recursos serão incinerados, não sendo reciclados. Os recursos 
plásticos e de papéis recicláveis, possuem as marcas ao lado. Confirmem as marcas nas embalagens e efetuem a separa-
ção corretamente.
Os recursos recicláveis e os lixos devem estar nos pontos de recolhimento determinados de cada bairro até as 8h da 
manhã na data do recolhimento.
Colabore com a redução de lixo e com a reciclagem de recursos plásticos e de papéis.
Informações: Nagoya-shi Kankyo-kyoku Sagyo-ka (Setor de Serviços da Secretaria do Meio Ambiente da Cidade de Nagoya) Tel: 052-972-2385 (em japonês)

Exame de admissão para escolas públicas do ensino médio voltado aos estrangeiros 
(愛知県立高等学校の受験を希望する外国人の皆さんへ)
1. Alunos estrangeiros que concluíram (ou com previsão de conclusão no final do ano letivo) a escola de ensino fundamental (Chugakko) 

pública do Japão

2. Alunos estrangeiros que concluíram o ensino fundamental do exterior

Consulta Jurídica Gratuita do NIC
(NIC外国人無料法律相談)
A Consulta Jurídica do Centro Internacional de Nagoya é 

realizada todos os sábados das 10h às 12h30. Intérpretes nos 

idiomas português, espanhol, inglês e chinês estarão disponíveis 

para ajudar os consulentes. 

Somente com reserva.

Reservas: 052- 581- 6111 (deixe seus dados na secretária 

eletrônica para o nosso contato posterior).

Aconselhamento Pessoal do NIC 
(NIC外国人こころの相談)
O NIC oferece o serviço de orientação e aconselhamento 

pessoal, com conselheiros nativos nos idiomas português, 

espanhol, inglês e chinês. Os profissionais são formados em seus 

respectivos países de origem e estão oferecendo orientações e 

conselhos para uma vida saudável. 

Reserva antecipada pelo telefone: 052-581-0100.

O NIC na Rádio! （FMラジオ放送）
O NIC está presente também na rádio, com informações do 

cotidiano, eventos, prevenção de catástrofes e informações 

importantes desta região

ZIP FM – Global Voice  (77,8 MHz) inglês e português aos 

sábados e chinês e coreano aos domingos às 6h17 da manhã.

Informações Emergenciais do NIC
Quando da ocorrência de catástrofes na cidade de Nagoya, 

acompanhe em nosso site [Informações Emergenciais] com 

informações e alertas em japonês, inglês, português, espanhol, 

chinês, coreano, filipino e japonês simples. 

http://www.nic-nagoya.or.jp/saigai/

Newsletter do NIC (E-mail informativo) 
（NICメールマガジン）
É um boletim informativo via e-mail, contendo informações de 

eventos, informações da prefeitura, do cotidiano e outros. O 

e-mail é emitido de forma gratuita e periódica (1 vez ao mês/no 

final do mês) . Registre o seu endereço de e-mail, acessando: 

www.nic-nagoya.or.jp

Orientação Psicológica Gratuita  (外国人こころの相談)
O Consulado Geral do Brasil em Nagoya e a NPO Sabja, prestam 

serviço de atendimento e orientação psicológica gratuita aos 

brasileiros residentes nesta região. 

O atendimento presencial ocorre às sextas-feiras das 9h às 12h e 

de segunda a quinta via Skype. Informações e agendamento 

pelo telefone 050-6861-6400 ou e-mail: nposabja@gmail.com

Consultas Trabalhistas (愛知労働局の相談窓口) 
◆ Secretaria do Trabalho de Aichi Departamento das Normas 

do Trabalho Seção de Inspeção 

Atendimento em Português: de terça a sexta, das 9h30 às 12h 

e 13h às 16h30. Inglês: terça e quinta, das 9h30 às 12h e 13h às 

16h30. Telefone: 052-972-0253.

Endereço: 〒460-8507 Aichi Rodo Kyoku Rodo  Kijunbu Kantokuka 

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-5-1 Nagoya Godo Chosha Dai 2 

Gokan. (Prédio 2) 2º andar

Acesso: Descer na estação do metrô [Shiyakusho] da linha Meijo, 

saída 5.

Centro de Assistência de Empregos para 
Estrangeiros em Nagoya 
(名古屋外国人雇用サービスセンター)
Endereço: Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Sakae 4-1-1 Chunichi 

bldg 12F Tel: 052-264-1901

Acesso: Saída 12 ou 13 da estação Sakae do metrô das linhas 

Higashiyama ou Meijo ou estação Sakae-machi da linha de trem 

Meitetsu Seto.

Horário de funcionamento:  9h30 ~18h (fechado aos 

sábados, domingos e feriados)

Intérpretes de Português, Espanhol, Chinês e Inglês: 
Segunda a Sexta das 10h às 12h e 13h às 18h

Telefones Úteis （電話案内）
◆Embaixada do Brasil em Tokyo: (03)-3404-5211

〒107-8633 Tokyo-to Minato-ku Kita-Aoyama 2-11-12 

De segunda a sexta das 9h às 13h e 14h às 17h.

URL: http://www.brasemb.or.jp/

◆Consulado Geral do Brasil em Nagoya: 
Atendimento Automático: 052-222-1077 
〒460-0002 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Marunouchi 1-10-29 

Shirakawa Daihachi Bldg 2F

De segunda a sexta das 9h às 13h.

URL: http://nagoia.itamaraty.gov.br/pt-br/

◆Disk Sabja: 050-6861-6400 De segunda a sexta das 10h às 

16h.

◆Centro de Informações do Departamento de Imigração: 
0570-013904 ou 03-5796-7112 (telefone PHS, IP ou do exterior)

De segunda a sexta das 8h30 às 17h15 (exceto feriados)

◆Departamento de Imigração de Nagoya:
〒455-8601 Aichi-ken, Nagoya-shi, Minato-ku, Shoho-cho 5-18

De segunda a sexta das 9h às 16h (exceto feriados)

Consulta Jurídica Gratuita para Estrangeiros
(AIA外国人のための弁護士相談）
A Associação Internacional de Aichi oferece consulta jurídica 

gratuita com intérpretes aos estrangeiros todas as 2as e 4as 

sextas-feiras, das 13h às 16h. 

Reservas: 052-961-7902

Endereço: Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-6-1

Atendimento: Segunda a sábado das 10h às 18h (exceto 

feriados nacionais e feriados de fim de ano)

Acesso: saída 5 da estação do metrô Shiyakusho da linha Meijo.

Sindicatos Trabalhistas (労働組合の相談窓口)
. NAGOYA FUREAI UNION – 052-679-3079 – atendimento das 

10h às 18h de segunda a sexta. Somente em japonês. 

Atendimento aos estrangeiros acompanhados de intérpretes.

. UNION MIE – 059-225-4088 – atendimento das 9h às 17h de 

segunda a sábado.

Sistema de Número de Impostos e Seguro Social [My Number]
1. [My Number] é um número de 12 dígitos, único para cada pessoa, inclusive os estrangeiros com registro de residência. 
2. Objetivo: este sistema é a base para uma administração mais eficiente, melhor conveniência dos residentes e uma sociedade justa e igualitária.
3. Serviço alvo: este sistema será aplicado em três campos: para o Seguro Social, Impostos e medidas preventivas contra desastres.
4. Programação futura: entre meados de outubro a início de novembro, foi enviado o cartão de notificação com o número do [My Number] através de carta 

registrada. A utilização do [My Number] será possível a partir de janeiro de 2016. Ao mesmo tempo, será entregue o cartão individual para as pessoas que 
efetuaram a solicitação.

5. Atenção: utilize o cartão somente para efetuar trâmites junto à administração pública ou para a empresa onde trabalha, não devendo ser repassado para 
terceiros. 

6. Outras informações referente ao sistema, poderão conferir no site da Secretaria do Gabinete em português: 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/portuguese.html

7. Centrais de atendimento:
Informações gerais sobre o Sistema de Número de Impostos e Seguro Social
Telefone: 0570-20-0291 nos idiomas inglês, chinês, coreano, espanhol e português
Horário: das 9h30 às 17h30 (exceto sábados, domingos, feriados nacionais e feriado de final de ano)　
* Por se tratar de ligação [Navi Dial], a ligação ficará a cargo da pessoa que ligou.
(2) Informações sobre o Cartão de Notificação e do Cartão Individual
Telefone: 052-307-8273 nos idiomas inglês, chinês, coreano, espanhol e português
Horário: 9h às 17h (exceto sábados, domingos, feriados nacionais e feriado de final de ano)
* A ligação não é gratuita, ficando a cargo da pessoa que ligou.


