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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 NHKWORLD (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
2,550 ienes 7,300 ienes 14,205 ienes

Contrato de Transmissão

Satélite (inclusive terrestre)
4,440 ienes 12,715 ienes 24,740 ienes

(Valor pode mudar de acordo com a forma de pagamento)
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 18:00)
050-3786-5003 ( Todos os dias das 9:00 às 18:00)

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 0120‐039‐888 https://www.skyperfectv.co.jp/eng/

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

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/index.html
https://www.skyperfectv.co.jp/
http://www.wowow.co.jp/
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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.

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)
13:30 às 13:45（15 min） 14:00 às 14:10 (10 min.)

CHUGOKUGO NEWS

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

PORUTOGARUGO NEWS

(Noticiário em português)
18:00 às 18:10 (10 min.) nada

BETONAMUGO NEWS

(Noticiário em vietnamita)
22:30 às 22:40 (10 min.) nada

INDONESIAGO NEWS

(Noticiário em indonês)
22:40 às 22:50 (10 min.) nada

TAIGO NEWS

(Noticiário tailandês)
22:50 às 23:00（10 min） nada

FRANSUGO NEWS

(Noticiário francês)
13:45 às 13:55（10 min） nada

ROSIAGO NEWS

(Noticiário russo)
14:10 às 14:20（10 min） nada

YASASHII NIHONGO NEWS

(Noticiário em japonês fácil)
nada 13:30 às 13:40（10 min）

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

https://cocolo.jp/
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NHKWorld 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 050-3646-0123 http://www.japantimes.co.jp/

The Japan News 0120-431-159 https://japannews.yomiuri.co.jp/

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

Em chinês

Chüniti Shimpö 06-6569-6093
http://www.chunichishinpou.co

m/
Chübun Döhö (semanal) 03-4579-7866 http://www.chubun.jp/index.php
Jornal dos Estudantes
Estrangeiros (duas vezes por
mês)

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

Revista em
Filipino Philippine Digest 070-5010-0459 http://phildigest.jp/
Revistas em
Vietnamita Hoasen 03-5368-0194 http://gmcinc.co.jp/hoasen
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.osak
a.jp/ 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.
jp

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.osa
ka.jp/site/jibunkan/
(Livros, revistas para
crianças em diversos
idiomas )

Biblioteca de
Estudos
Internacionais da
Universidade de
Osaka

*Prédio Minoh
3-10-1 Sembahigashi,
Minoh
 072-730-5126

Confira na página de
Internet.

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

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
https://www.ocs.co.jp/
http://www.japantimes.co.jp/
https://www.kansaiscene.com/
http://www.chunichishinpou.com/
http://www.chunichishinpou.com/
http://www.chubun.jp/index.php
http://www.mediachina.co.jp/
http://phildigest.jp/
http://www.alternativa.co.jp
http://www.mercadolatino.jp
http://www.library.pref.osaka.jp/%20site/central/
http://www.library.pref.osaka.jp/%20site/central/
http://www.oml.city.osaka.lg.jp
http://www.oml.city.osaka.lg.jp
https://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan/
https://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan/
http://library.osaka-u.ac.jp/
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JETRO
Sede de Osaka
Balcão de busca de
documentos

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

Sábados, Domingos,
Feriados,
Fim e começo de ano

https://www.jetro.go.jp/jetro/
japan/osaka/lib.html
(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.

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/lib.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/lib.html

