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::::: HORÁRIO DE ATENDIMENTO EM PORTUGUÊS :::::
De terça a domingo das 10h às 12h e 13h às 17h

::::: ENDEREÇO :::::
〒450-0001, Nagoya International Center, Nagoya Internacional Center Building (3º andar), Nagoya-shi, 
Nakamura-ku, Nagono 1-47-1.

::::: ACESSO :::::
� De metrô: saída 2 da estação do metrô Kokusai Center (国際センター駅) da linha  Sakura-dori (桜
通線).
� Da estação de Nagoya: cerca de 7 minutos utilizando a passagem subterrânea formada por lojas
conhecidas como Unimall. Siga as placas indicativas instaladas na parte superior desta passagem.

Português → portugues@nic-nagoya.or.jp
Espanhol → espanol@nic-nagoya.or.jp　
Chinês  → zhongwen@nic-nagoya.or.jp
Coreano → hangul@nic-nagoya.or.jp 

Filipino → filipino@nic-nagoya.or.jp　
Vietnamita → tieng-viet@nic-nagoya.or.jp

BALCÃO DE INFORMAÇÕES DO CENTRO INTERNACIONAL DE NAGOYA
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Informações necessárias ao dia-a-dia são oferecidas de forma gratuita através de intérpretes nos idiomas, português, espanhol, inglês, filipino, 
chinês, coreano e vietnamita. Os interessados poderão dirigir-se diretamente ao centro ou solicitar informações por telefone ou através de 
e-mail. Fechado às segundas-feiras. Tel: 052-581-0100
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O Calendário de Nagoya é impresso em papel reciclado, contendo polpa de papel pós consumido.

Edição em Português
ポルトガル語版

「Calendário de Nagoya」は生活情報や名古屋周辺のイベント等の情報を掲載しているポルトガル語の月刊情報誌です。

www.nic-nagoya.or.jp TELEFONE: 052-581-0100

Parque Kisosansen – Iluminação de Inverno (木曽三川公園「冬の光物語」)
O Parque Kiso Sansen, que se estende pelas três províncias de Aichi, Gifu e Mie, é o maior parque nacional do Japão. A iluminação de inverno que 
cobre toda área do centro do parque, se tornou um ritual, com mais de 500 mil lâmpadas decorando e transformando num ambiente de fantasia. 
O tema deste ano [Contos antigos do Japão] mostra os vários contos antigos conhecidos por crianças e adultos, trazendo um clima nostálgico e 
aconchegante para pessoas de todas as idades. Em pontos estratégicos do parque, além da iluminação de inverno, poderão apreciar ainda a 
coloração do outono e à noite, apreciar a iluminação das folhas coloridas. No dia 21 (sábado) de novembro, na cerimônia de abertura da ilumina-
ção de inverno, terá também lançamentos de fogos de artifícios e no dia 20 (domingo) de dezembro, lançamento de fogos de artifícios natalinos. 
Não percam!
Período: de 21 (sábado) de Novembro a 11 (segunda, feriado) de Janeiro de 2016. Iluminação das 16h30 às 21h
Local: Kisosansen Koen Center – Gifu-ken Kaizu-shi Kaizu-cho Aburajima 255-3
Acesso: da estação de [Ishizu] da linha de trem Yoro Tetsudo, pegar o ônibus comunitário de Kaizu-shi e descer no ponto [Kisosansen Koen]. De 
carro, cerca de 15 minutos da IC Kuwana Higashi da via Higashi Meihan Jidoshado.
Informações: Kisosansen Koen Kanri Center – Tel: 0584-54-5531 (em japonês)
Foto: cedida pelo Kisosansen Koen Kanri Center

Proibida a reprodução total ou parcial. Todos os direitos reservados.
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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.
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DICAS DE PASSEIO DICAS CULTURAIS

Museu de Artes Yamazaki Mazak: Paisagens Sagradas - Do Renascimento ao Rouault
(ヤマザキ マザック 美術館「聖なる風景　ルネサンスからルオーまで」) 
A arte cristã constitui a base da pintura ocidental. Sua história se estende desde a fundação do Cristianismo e no século 
III os contos da Bíblia já estavam sendo representadas juntamente com a imagem de Cristo. Os motivos cristãos se 
tornaram motivos primários na hierarquia da Academia de Artes e grandes artistas pintaram obras religiosas, sob o 
patrocínio da igreja e da nobreza, disseminando os ensinamentos da fé cristã.
Esta exposição apresenta obras das coleções substanciais do Museu de Artes de Okazaki e do Museu de Artes Provincial 
de Mie, focalizando pinturas barrocas do século XVII, época em que a pintura religiosa floresceu com o movimento da 
Reforma Católica, desde pinturas renascentistas como o "Cristo apoiado pelos Anjos" à arte do pintor religioso do século 
XX Georges Rouault. Dividido em três seções [Contos da Bíblia], [A Virgem Maria e os anjos e os santos] e [Pintor religioso 
do século XX, Georges Rouault], inspirando paz e piedade nos corações das pessoas neste mundo moderno selvagem.
Data: de 20 (sexta) de Novembro a 28 (domingo) de Fevereiro de 2016
Horário: dias úteis das 10h às 17h30, sábados, domingos e feriados das 10h às 17h (entrada permitida até 30 minutos 
antes do fechamento)
Fechado: todas das segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte) e final e início de ano (27/dezembro 
a 4/janeiro)
Local: Yamazaki Mazak Bijutsukan (Museu de Artes Yamazaki Mazak) – Nagoya-shi Higashi-ku Aoi 1-19-30
Ingresso: adultos 1.000 ienes, estudantes menores de 18 anos 500 ienes, crianças pré-escolares gratuito. (serviço 
gratuito de guia de áudio em inglês)
Acesso: passagem direta pela saída 1 da estação [Shin Sakae-machi] do metrô da linha Higashiyama
Informações: Yamazaki Mazak Bijutsukan – Tel: 052-937-3737 (em japonês)
Imagem: Nicolas Bernard Lepicie [A visitação de Virgem Maria] 1769, óleo sobre tela Coleção do Okazaki Mindscape Museum

A Estética da Linha – Coleção do Museu Provincial de Aichi (コレクション企画「線の美学」)
Os seres humanos, desde sua primeira fase de atividades representativas, gravou linhas, depositando vários significados 
sobre os mesmos. No desenvolvimento da história da arte ocidental, elementos de linhas e desenhos foram discutidas 
várias vezes como um sinal que caracteriza a época e os artistas. No século XX, na Europa, as linhas e as cores, se tornam 
elementos básicos de modelagem com a propagação da arte abstrata, tornando-se o papel principal das obras. No 
Oriente, por outro lado, a linha havia sido explorada como o elemento mais importante das artes visuais desde os tempos 
antigos. Além disso, o poder expressivo da caligrafia foi altamente considerado, desenvolvendo-se como uma área da arte. 
Além disso, os elementos específicos das linhas podem ser encontrados não somente na arte ou design, mas na composi-
ção musical e na arte performática também.
Esta exposição estará apresentando os movimentos e os significados das linhas vistas nas atividades representativas do 
homem, através das obras do acervo do museu.
Data: até 13 (domingo) de Dezembro das 10h às 18h. Sextas até as 20h (entrada permitida até 30 minutos antes do 
fechamento)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto 23 (segunda, feriado) de novembro, fechando no dia 24 (terça))
Local: Aichi-ken Bijutsukan [Geijutsu Bunka Center 10F] (Museu Provincial de Aichi – Centro de Artes e Cultura 10o andar) 
– Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura 1-13-2
Ingresso: adultos 500 ienes, colegiais e universitários 300 ienes, crianças até o chugakko (ensino fundamental) gratuito.
Acesso: 3 minutos das estações de [Sakae] do metrô das linhas Higashiyama ou Meijo e [Sakaemachi] da linha de trem 
Meitetsu Seto, pela passagem do Oasis 21.
Informações: Aichi-ken Bijutsukan [Aichi Geijutsu Bunka Center] –Tel: 052-971-5511 (em japonês)

Imagem: Paul Klee [A dança da mariposa] 1923 Acervo do Museu Provincial de Aichi

Exposição Especial [O Conto de Genji] (徳川美術館開館80周年記念特別展【国宝　源氏物語絵巻】)
O Tesouro Nacional [O Conto de Genji] (Genji Monogatari), que se acredita ter 
sido produzido e apreciado na primeira metado do século XII, é famosa como 
a pintura mais antiga do Japão. Com base na tradição da cultura dinástica em 
plena maturidade, a representação artística sob aguçada sensibilidade, a 
beleza da caligrafia elegantemente escrita sobre papel decorado, atrai muita 
gente mesmo nos dias de hoje. Em comemoração aos 80 anos do museu, 
serão apresentadas todas as cenas de [O Conto de Genji]. Não percam!
Data: 14 (sábado) de Novembro a 6 (domingo) de Dezembro das 10h às 17h 
(entrada permitida até as 16h30)
Fechado: todas as segundas-feiras, exceto 23/novembro, fechando no dia 24 
(terça) de novembro.
Local: Tokugawa Bijutsukan (Museu de Artes Tokugawa) – Nagoya-shi 
Higashi-ku Tokugawa-cho 1017
Ingresso: adultos 1.200 ienes, colegiais e universitários 700 ienes, estudantes do ensino fundamental 500 ienes. Entrada gratuita para estudantes do ensino 
fundamental e médio aos sábados.
Acesso: 10 minutos da saída sul da estação [Ozone] da linha de trem JR Chuo ou 15 minutos da estação [Ozone] da linha de trem Meitetsu Seto ou 20 minutos 
da estação [Ozone] do metrô da linha Meijo. De ônibus, 3 minutos do ponto de ônibus [Tokugawa Shindeki].
Informações: Tokugawa Bijutsukan – Tel: 052-935-6262 (em japonês) Imagem: [Kashiwagi (Capítulo 36 do Conto de Genji) cena 3]

Exposição Especial da Coleção da Toyota – A visão de 100 anos através das lentes
(トヨタコレクション企画展「レンズの向こうは100年前」)
[A Coleção de Toyota] é um valioso recurso técnico e científico que pode ser considerado como a origem da manufatura japonesa durante o periodo de 
meados da Era Edo a inicio da Era Meiji (final do seculo 18 a inicio do seculo 19), incidindo sobre várias áreas como mecanismos articulados, medição e astrono-
mia, armas de fogo e artilharia, medicina, pintura e arte caligráfica, artesanato, vida cotidiana e outros. Dentre a coleção, esta exposição estará apresentando 
os artefatos relacionados com o tema "lentes", como óculos, telescópios, microscópios, câmeras e caixas de mecanismos articulados dos períodos Edo e Meiji. 
Dê uma espreitadela no mundo de 100 anos atrás, através das lentes desta importante coleção.
Data: até 29 (domingo) de Novembro das 9h30 às 17h (entrada permitida até as 16h30)
Fechado: todas as segundas-feiras (exceto feriado, fechando no dia útil seguinte)
Local: Toyota Sangyo Gijutsu Kinenkan (Museu Comemorativo da Indústria e Teconlogia Toyota) – Nagoya-shi Nishi-ku Noritake Shinmachi 4-1-35
Ingresso: adultos 500 ienes, colegiais e ginasiais 300 ienes, primários 200 ienes. Pessoas acima de 65 anos gratuito. 
Acesso: 3 minutos da estação [Sako] da linha de trem Meitetsu ou 10 minutos da estação [Kamejima] do metrô da linha Higashiyama
Informações: Toyota Sangyo Gijutsu Kinenkan – Tel: 052-551-6115 (em japonês)

60º Momiji Matsuri em Korankei
（第60回記念 香嵐渓もみじまつり）
As primeiras árvores de 
Momiji (bordo) de Korankei 
foram plantadas pelo 11o 
monge San-ei do Templo de 
Kojakuji, sendo conhecida 
por longo tempo como os 
bordos de Kojakuji. Em 1930, 
foi batizado de Korankei, 
sendo hoje bastante conheci-
da e apreciada por muitos, 
principalmente nesta época 
do ano, onde a coloração do outono atrai milhares de visitantes. Não percam 
também os vários eventos realizados durante o dia como performance de 
macaco, cerimônica de chá, apresentação de Taiko e também a iluminação 
noturna (do por-do-sol às 21h), realçando ainda mais as folhas coloridas das 
árvores. Neste ano, além da iluminação das árvores, poderão apreciar as 
lanternas de bambú decorando o Templo de Kojakuji (dias 14, 15, 21, 22, 23, 
28 e 29/Novembro, das 18h às 20h45) e também o [Desejo a uma estrela em 
Asuke - O planetário sob os bordos], onde serão lançadas pequenas luminá-
rias no rio, transformando num belo planetário (1 a 8/Novembro dias úteis 
das 19h às 20h, finais de semana e feriado das 18h às 20h). Venha conferir!
Período: 1 (domingo) a 30 (segunda) de Novembro
Local: Korankei Hiroba e arredores no bairro de Asuke - Aichi-ken 
Toyota-shi Asuke-cho
Acesso: da estação de [Higashi Okazaki] da linha de trem Meitetsu, 
pegar o ônibus para Asuke e descer no ponto [Korankei] (cerca de 70 
minutos). Ou, da estação de [Josui] da linha de trem Meitetsu Toyota, 
pegar o "Toyota Oiden bus" para Hyakunen-so e descer em [Korankei] 
(cerca de 60 minutos), ou, da estação de [Toyota-shi] da linha de trem 
Meitetsu Mikawa, pegar o ônibus para Asuke e descer em [Korankei] 
(cerca de 45 minutos)
Informações: Asuke Kanko Kyokai - Tel: 0565-62-1272 (em japonês)  
Foto: cedida pelo Asuke Kanko Kyokai

Toyota Machisato Mirai-juku (とよた　まちさと　ミライ塾)
O [Toyota Machisato Mirai Juku] é um programa participativo e experi-
mental, criado pelos próprios moradores e empresários da região, utilizan-
do os diversos recursos locais como nova geração de energia, indústria 
produtiva, agricultura, história, arte, natureza e muito mais. Uma ótima 
oportunidade para criar sua obra-prima num ambiente tranquilo, cercado 
pela bela coloração do outono.
Dentre as várias atividades programadas, aulas experimentais de artesana-
tos, culinária, velas, além de tour pela cidade de Toyota com guia em 
inglês, cermônia de chá, experimentar  armadura de Samurai, voltado 
para os estrangeiros e muito mais. Os programas voltados para os estran-
geiros são poucos, mas poderão participar das atividades em japonês 
também. 
Confira toda a programação dos eventos a serem realizados, no site 
abaixo e faça a sua inscrição. 
Período: até 30 (segunda) de Novembro 
Locais e horários: variam conforme o programa ou atividade. Confir-
mem no site. 
Informações: Toyota Machisato Mirai Juku Jimukyoku – Tel: 0565-42-
-6547 (em japonês)
As inscrições podem ser feitas através do site abaixo, na página do 
programa que lhe interessou. 
Website: http://www.toyota-miraijuku.com/

Parque Shirotori – Apreciação do Outono “Kanpukai” 
(白鳥庭園 観楓会)
O Parque Shirotori é um jardim de estilo japonês cobrindo cerca de 3,7 
hectares. O jardim também dispõe de salas de chá Seiu-tei, com oportu-
nidades para experimentar a cerimônia do chá, num belo ambiente como 
um quadro, oferecidos regularmente. Poderá apreciar as várias tonalida-
des dos bordos dos jardins, que são iluminadas à noite.
Data: 21 (sábado) a 23 (segunda, feriado) de Novembro das 9h às 21h 
(entrada permitida até as 20h30)
Local: Shirotori Teien (Parque Shirotori) - Nagoya-shi Atsuta-ku Atsuta 
Nishimachi 2-5
Ingresso: adultos 300 ienes, pessoas com 65 anos ou mais residentes em 
Nagoya 100 ienes, crianças até o ensino fundamental gratuito.
Acesso: cerca de 10 minutos da saída 4 da estação [Jingu Nishi] do metrô 
da linha Meijo. 
Website: http://www.shirotori-garden.jp/english/index.html (informa-
ções gerais em inglês)

Hisaya Odori Teien Flarie – Iluminação de Natal 
(フラリエ　クリスマスデコレーション)
No centro dos jardins Flarie, entre os pinheiros à beira do lago, uma 
grande sequoia de 17m de altura estará decorada com lâmpadas 
ornamentais, produzindo um lindo jardim com clima natalino, bem 
ocidental, repleto de verde e lindas flores. No Crystal Garden (grande 
estufa), será instalada uma linda árvore natalina de 3m de altura, forma-
da somente de Poinsétia (conhecida como bico-de-papagaio ou rabo-de-
-arara). 
Data:  14 (sábado) de novembro a 25 (sexta) de Dezembro
Horário: iluminação das 17h às 22h. Árvore natalina de poinsétia das 9h 
às 17h30. 
Local: Hisaya Odori Teien Flarie – Nagoya-shi Naka-ku Osu 4-4-1
Entrada: gratuita
Acesso: 3 minutos da saída 4 da estação [Yabacho] do metrô da linha 
Meijo ou 5 minutos da saída 1 da estação [Kamimaezu] do metrô da linha 
Meijo.
Informações: Hisaya Odori Teien Flarie – Tel: 052-243-0511 (em japonês)

Nakagawa Canal ARToC10 (中川運河助成ARToC10)
O Canal de Nakagawa, no 
distrito de Nakagawa, é o 
local de uma série de 
projetos culturais e 
artísticos que utilizam a 
orla e armazéns ao longo 
do Canal. O Nagoya Toshi 
Center (Centro de Urbani-
zação de Nagoya) opera 
um programa de subsídio 
de arte moderna, ARToC10, para assegurar a continuidade deste tipo de 
atividade.
Programas atualmente subsidiados:
• Cinema Skhole – [Filmusic no Canal de Nakagawa – Verão]: 4 curtas-
-metragens sobre os encantos do verão no Canal de Nakagawa.
Data: 14 (sábado) e 15 (domingo) de Novembro (início às 14h em ambos 
os dias)
Local: Nakagawa Shogai Gakushu Center – Nakagawa-ku Tomikawa-cho 
1-2-12
Informações: Telefone: 052-452-6036 (em japonês)
• Fushiki Kei e Ayumi Kida - Nakagawa Canal Video Archive Project: 
exposições de obras de videoarte utilizando o canal e arredores.
Data: 12 (quinta) a 15 (domingo) de Novembro das 18h às 21h
Local: Canal de Nakagawa, ao norte da ponte Nagara-bashi – Nakaga-ku 
Funato-cho 6
Website: http://canal-vap.com
Informações: Nagoya Toshi Center – Tel: 052-678-2214 (em japonês, 
somente dias úteis) E-mail: waltz@canal-vap.com
Foto: cedida pelo Nagoya Toshi Center

Iluminação de Natal no Noritake no Mori 
(ノリタケの森クリスマスイルミネーション)
O ritual se repete neste ano com a chegada 
do Papai Noel e a grande Árvore de Natal de 
14m de altura. As mais de 40 mil lâmpadas 
coloridas decorando todo o jardim do 
parque, estarão iluminando os visitantes a 
partir do por-do-sol às 21h. Venha fazer 
uma visita ao Papai Noel que estará 
recebendo os visitantes nos jardins do 
parque.
Período: de 7 (sábado) de Novembro a 25 
(sexta) de Dezembro. Iluminação a partir do 
por-do-sol às 21h
Local: Noritake no Mori (Parque Noritake) – 
Nagoya-shi Nishi-ku Noritake Shinmachi 
3-1-36
Entrada: para os jardins, entrada franca
Acesso: 5 minutos da saída 2 da estação [Kamejima] do metrô da linha 
Higashiyama ou 15 minutos da estação de [Nagoya] da linha de trem JR 
(20 minutos das linhas de trem Meitetsu ou Kintetsu), ou 15 minutos da 
estação [Sako] da linha de trem Meitetsu
Informações: Noritake no Mori – Tel: 052-561-7142 (em japonês)
Foto: cedida pelo Noritake no Mori

As informações a seguir estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Favor confirmar antes de se deslocarem. As informações a seguir estão sujeitas a alterações ou cancelamentos sem aviso prévio, conforme determinações dos organizadores.
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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.


