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Ⅶ Informação e Comunicação 
 
Ⅶ-1 Telefone 
 
1. Solicitação de Linha Nova de Telefone 
 Para pedir a instalação da linha telefônica, solicite à NTT (Companhia Telefônica Nihon), ligando para 116 
(em japonês) pelo telefone público e 0800-2000-116 pelo telefone celular.Também é possível fazer a 
inscrição pela página de internet. Para a inscrição será necessário um documento de identidade (Passaporte 
ou Cartão de Permanência), taxa de inscrição e contrato (Ichijibarai-kin). 
《Taxa de Inscrição e Contrato》 ( imposto aparte ) 

 
Taxa de 

Contrato 

Despesa para 

Instalação  

Despesa de 

obra 

Despesa 

Total 
 

Telefone Fixo 
800 

ienes 
36.000 ienes --- 

36.800 

ienes 

Caso utilize por longo período 

(Taxa básica mensal é barato) 

Telefone Fixo 

Light Plan 

800 

ienes 
--- 2.000 ienes 2.800 ienes 

Caso utilize por curto período 

(Despesa de Inscrição é barato) 
 
2. Pagamento da Conta Telefônica 

A conta mensal é a soma da taxa básica com a taxa das ligações. 
 O pagamento poderá ser feito nos bancos ou nas lojas de conveniência, levando consigo a cobrança da 
conta a pagar que será enviada mensalmente. Poderá utilizar também o sistema de débito automático da 
conta bancária ou por cartão de crédito. É necessário inscrição para esse sistema. A linha poderá ser cortada 
se faltar o pagamento. 
 
3.  Inquirições, Serviços Telefônicos  

Para maiores informações sobre maneira de solicitação, conta telefônica e outros serviços entre em contato 
com a NTT Nishi Nihon.  

URL http://www.ntt-west.co.jp/ 
 

  Horário de Atendimento 

NTT West(oeste) Informação 

(centro de informação para 

estrangeiros) 

0120‐064‐337 

2ª a 6ªfeira das 9:00 às 17:00 

Atendimento em inglês, espanhol, coreano, 

português, chinês. 

Novas instalações, transferências, 

e solicitação de outros serviços 

116 

(PHS/Telefone Celular) 

0800-2000-116 

9:00 às 17:00  

inclusive sábados, domingos e feriados 
nacionais 

Problemas com a linha 

113 

(PHS/Telefone Celular) 

0120-444-113 

24 horas 

Informações sobre número de 

telefone (pago) 
104 24 horas 

Serviço de mensagens em caso de 

desastre 
171 Somente no caso de desastre  
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Ⅶ-2 Telefone Celular 

 
1. Telefone Celular  
 O telefone móvel é bem prático para portar consigo e fazer trocas de mensagens por escrito (E-mail). A 

solicitação é simples, e pode ser feita nas revendedoras do aparelho portátil (além das lojas especializadas, as 
lojas de eletrodomésticos também). Para o contrato novo é preciso apresentar algum documento que o 
identifique, dinheiro para pagamento do aparelho, seu carimbo registrado da conta bancária e a caderneta de 
banco (ou cartão), ou seu cartão de crédito. Existem várias companhias de telefone celular, portanto, para 
obter maiores informações, entre em contato com cada companhia. 
  

《Companhias Principais de Telefone Celular》 
   

NTT docomo 

0120‐005‐250 

(Informação em diversos 

idiomas) 

Horário de atendimento: 9:00 às 20:00 

Em inglês, português, chinês, espanhol. 

0120‐800‐000 URL https://www.nttdocomo.co.jp/ 

SoftBank 
0800 – 919 - 0157 

(gratuito)      

URL http://www.softbank.jp/mobile/ 

* Para obter atendimento em inglês (9:00 às 20:00), 

aperte 8. 

au by KDDI 

0120-959-472 (inglês) 

0120-959-473(português) 

0120-959-476(chinês) 

0120-959-478(coreano) 

0120-933-952 (tagalo) 

0120-933-961Vietnamita) 

0077-7-111(japonês) 

URL http://www.au.kddi.com/ 

Horário de atendimento：9:00~20:00 
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Ⅶ-3  Ligação Internacional 
 
 Além do telefone fixo da residência, a ligação internacional pode ser feita por alguns telefones públicos ou 
ainda através do telefone celular (há casos em que é preciso contratar à parte). Solicite maiores informações 
à empresa de Ligação Internacional. 
 

《Companhias Principais de Ligação Internacional》 

  ＵＲＬ Código 

KDDI 0057 http://www.001.kddi.com/ 001 

Softbank  0120‐03-0061 
http://tm.softbank.jp/consumer/0061

_intphone/ 
0061 

NTT Comunications 0120‐506506 https://www.ntt.com/personal.html 0033 
 
 
≪ Como Realizar a Ligação Internacional Direta ≫ 
Código do Telefone  +  010  +  Código do País  +  Número do Telefone 
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Ⅶ-4 Mídia 

 
1. Televisão 

 
TV NHK (Canal 1) 
Alguns programas de noticiário são transmitidos em inglês e japonês. Para a recepção de transmissão 

bilíngüe é preciso um televisor apropriado. 
Nome do Programa Horário de Transmissão 

NHK News 7 Todos os dias 19:00 às 19:30  ( 30 min.) 

News Watch 9 2ª a 6ª       21:00 às 22:00  ( 60 min.) 
 
TV NHK WORLD (Transmissão via satélite: NHK BS) 
Alguns programas e noticiários feitos para o exterior são transmitidos em inglês. 

Nome do Programa Horário de Transmissão 

NEWSLINE BS1 Todos os dias de hora em hora  
 
＊＊＊ Taxa de Recepção da Transmissão da NHK ＊＊＊ 

Pela lei do Japão, quem possui um televisor é obrigado a pagar taxa de recepção da transmissão da NHK.  

  
Pagamento 

referente a 2 meses 

Pagamento antecipado 

referente a 6 meses  

Pagamento antecipado 

referente a 12 meses 

Contrato de Transmissão 

Terrestre 
2,620 ienes  7,475 ienes 14,545 ienes 

Contrato de Transmissão 

Satélite (inclusive terrestre) 
4,560 ienes 13,015 ienes 25,320 ienes 

Para maiores informações sobre taxa de recepção e contrato, entre em contato abaixo: 
URL http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/ 
0120-151515 ( Todos os dias das 9:00 às 20:00) 
050-3786-5003  ( Todos os dias das 9:00 às 20:00) 
Transmissão Via Satélite 

Inscrevendo-se na Transmissão Via Satélite, poderá assistir não somente os filmes e noticiários em inglês, 
como também programas noticiários do exterior. Para maiores informações, entre em contato com 
companhia. 

 TEL    URL 

NHK BS 0570‐066‐066 
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/index.html 

 0120-151515 (número para fazer contrato) 

SKY PerfecTV 0120‐211‐855 https://www.skyperfectv.co.jp/ 

WOWOW 0120-580-807 http://www.wowow.co.jp/ 

 

TV a Cabo 
Inscrevendo-se na TV a Cabo, receberá a transmissão em outros idiomas, como inglês, através do canal 

específico. Solicite maiores informações à companhia de TV a Cabo da sua região. 
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2. Rádio 
 
Rádio NHK Transmissão 2 (828kHz) 

Alguns programas e noticiários do NHK World Rádio Japão feitos para serem transmitidos em outros 
países também são transmitidos no Japão.  

 

Nome do Programa 
Horário de Transmissão 

2ª a 6ª Sab. e Dom. 

EIGO NEWS 

(Noticiário em inglês) 
       14:00~14:15（15 min） 14:00 às 14:10 (10 min.) 

CHUGOKUGO NEWS 

(Noticiário em chinês) 
13:30 às 13:45 (15 min.) 13:50 às 14:00 (10 min.) 

HANGURU NEWS 

(Noticiário em coreano) 
13:15 às 13:30 (15 min.) 13:40 às 13:50 (10 min.) 

SUPEINGO NEWS 

(Noticiário em espanhol) 
13:00 às 13:15 (15 min.) 13:00 às 13:10 (10 min.) 

PORUTOGARUGO NEWS 

(Noticiário em português) 
22:45 às 23:00 (15 min.) 23:25 às 23:35 (10 min.) 

 
FM COCOLO (76.5 MHz)  URL https://cocolo.jp/ 

O programa é transmitido em inglês, coreano e chinês,etc.  
 
 
3. Internet 

Utilizando a Internet, será possível consultar home pages, trocar emails, buscar várias informações. Mesmo 
sendo possível utilizar à Internet pelo celular, é muito mais prático acessar pelo computador caso deseje 
utilizá-la plenamente.  

Não é possível utilizar a Internet somente comprando um computador, portanto, é necessário fazer o 
contrato com algum provedor de Internet à parte. Existem vários tipos de sistema de pagamento e serviços, 
assim como diferentes Provedores.     

 
《Provedores Principais de Internet》 

 TEL URL Companhia Afiliada 

OCN 0120‐506‐506 http://506506.ntt.com/ocn/ NTT 

BIGLOBE 0120‐56‐0962 http://join.biglobe.ne.jp/ Companhia elétrica 

@nifty 0120‐50‐2210 http://setsuzoku.nifty.com/ Companhia elétrica 

Yahoo! BB 0120‐33‐4546 http://bbpromo.yahoo.co.jp/ Softbank 

eo Hikari 0120‐34‐1010 http://eonet.jp/go/ Companhia de energia 

elétrica 

ZAQ Entre em contato com campanhia 

de TV a cabo a qual você afilia. 

https://zaq.ne.jp/ TV a cabo 

                        Obs.: Existem mais provedores além destes. 
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NHK World Rádio Japan Online  URL http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 
Noticiários transmitidos via internet em 18 idiomas.  
Também pode ler notícias em 8 idiomas.  
 
 
4. Jornal / Revista 

Os jornais (diários e semanais) e revistas em diversos idiomas podem ser adquiridos nas grandes livrarias 
ou na Cia. Ltda. OCS. Também é possível lê-los via Internet Online. 
Cia. Ltda. OCS  (Assinatura de livros e revistas importados) 
  0120-627-012 
URL https://www.ocs.co.jp/ 
 
＜Jornais e Revistas em Diversos Idiomas＞ 

 Nome TEL URL 

Jornais em inglês 
(Diário, Semanal） 

The Japan Times 
03-3453-5312 

(principal) 
http://www.japantimes.co.jp/  

The Japan News 0120-431-159 http://www.the-japan-news.com/ 

Revistas em inglês KANSAI Scene 06- 6539-1717 https://www.kansaiscene.com/ 

Em chinês 

Chüniti Shimpö 06-6569-6093 http://www.chunichishinpou.com/ 
Chübun Döhö (semanal) 03-6822-9881 http://www.chubun.jp/index.php  
Jornal dos Estudantes 
Estrangeiros (duas vezes por 
mês) 

03-5458-4173  http://www.mediachina.co.jp/  

Em Filipino Philippine Digest 070-5010-0459 http://phildigest.jp/ 
Revistas em 
Vietnamita Hoasen 03-5368-0194 http://gmcinc.jp 
Revistas em 
Português Alternativa 050-6860-3660 http://www.alternativa.co.jp 

Revitas em 
Espanhol Mercado Latino 06-6342-5211 

http://www.mercadolatino.jp 

 
 
 
5. Biblioteca com Livros e Revistas em Diversos Idiomas 

Nome da Biblioteca Endereço e TEL Fechado URL 
Biblioteca Central 
da Província de 
Osaka 

1-2-1 Aramotokita, 
Higashiosaka 
 06-6745-0170 

Segundas -feiras e  
segunda 5ª -feira do 
mês 

http://www.library.pref.osaka.j
p/ site/central/ 

Biblioteca Central 
do Município de 
Osaka 

4-3-2 Kitahorie, Nishi-ku, 
Osaka 
 06-6539-3300 

1ª e 3ª quinta-feira do 
mês 

http://www.oml.city.osaka.lg.j
p 

Literatura Infantil 
Internacional de 
Osaka 

1-2-1 Aramoto Kita, 
Higashi-Osaka  
 06-6745-0170 

Segundas-feiras e 2ª
quinta-feira  

https://www.library.pref.osaka.
jp/site/jibunkan/ 
(Livros, revistas para crianças 
em diversos idiomas ) 

Biblioteca de 
Estudos 
Internacionais da 
Osaka Universidade 

*Prédio Minoh 
8-1-1 Aomatani-Higashi, 
Minoh 
 072-730-5111 

Confira na página de 
Internet. 

http://minoh.library.osaka-u.ac
.jp/ 
(Livros, revistas e jornais em 
diversos idiomas) 
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Biblioteca JETRO 

Osaka Kokusai Birujingu 
29º andar, 
2-3-13Azuchi-cho, 
Chuo-ku, Osaka 
 06-4705-8604 

Sábados, Domingos, 
Feriados e 3ª terça-feira 
do mês 

https://www.jetro.go.jp/lib/ 
(Dados informativos sobre 
Negócios Internacionais) 

Obs.: Há algumas bibliotecas municipais e Fundação de Intercâmbio Internacional em sua região que 
possuem livros e revistas em diversos idiomas. 
 

 

 

 




