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 市制 100周年を迎えました 
 
A cidade que nasceu no ano Taisho 7 (1918) e celebrou o 100º 

aniversário em 1 de abril. Vamos celebrar este marco com a participação 
total dos cidadãos, como uma oportunidade para saltar e evoluir para um 
novo futuro, divulgando amplamente as informações sobre as atrações de 
Ogaki e desenvolvendo uma variedade de atividades para se conectar com 
o futuro.  

Além disso, este ano é o ano de início da「Visão Futura do Município de 
Ogaki」que são as novas diretrizes do planejamento urbano. Vamos fazer 
o máximo possível para desenvolver uma cidade saudável, tranquila e fácil 
de viver a todos, objetivando｢Criar juntos  uma cidade industrial e cultural 
cheio de esperança｣.   
 

ROBOCUP JAPAN OPEN  2018 OGAKI ロボカップジャパンオープン 2018 おおがき 
Como atividade de comemoração do 100º aniversário da administração municipal, será realizado no 

municípoio de Ogaki pela primeira vez dentro da província, o ｢ROBO CUP JAPAN OPEN｣.Além de poder 
assistir a competição de robôs de perto, você poderá desfrutar de visitas, experiências etc. com uma diversidade 
de robôs modernos. Quando: De 3 (qui･feriado) até 5 (sab･feriado) de maio. 
Dia 3 das 9:30 até 16:00 horas (abertura a partir das 9:30 horas) 
Dia 4 das 10:00 até 16:00 horas, dia 5 das 10:00 até 16:30 horas 
◆Local: em toda área do Softopia Japan 
◆Tipo de competição: Robocup soccer, Robocup rescue, Robocup

＠home 
◆Áreas de experiência principais: experiência com 
Skeletonics (um tipo de exoesqueleto mecânico), aula para 
produção de robô, experiência de operação de robô, etc. 
◆Outros: Robocup Junior Ogaki Open (realização 
simultânea), exposição de escola ･ empresa, 
parque de diversões das crianças, etc. 
◆Maiores informações: Sangyo Shinko-shitsu (☎0584-47-8609) 
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Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco 
Importante Patrimônio Cultural Folclórico Intangível Nacional 

DIAS 12(SAB) E 13(DOM) DE MAIO 
 

O festival Ogaki (Ogaki Matsuri) que anuncia a chegada do verão em Ogaki, será realizado nos arredores do templo Hachiman e 
avenida em frente a estação. O Festival Ogaki orgulha-se da tradição de mais de 360 anos, no qual 13 elegantes palanquins alegóricos 
(Yama) desfilam exibindo o fascínio e florescência da magnifica era Genroku. Em cada um deles são apresentados shows diferentes, 
elaborados, como de bonecos de artifícios, danças tradicionais por crianças, etc. Venham conhecer o Festival Ogaki (importante 
patrimônio cultural folclórico intangível nacional) e sua tradição! Maiores informações no Comitê Executivo do Festival Ogaki (dentro da 
Associação de Turismo do Município de Ogaki 0584-77-1535). 

大垣まつり （ユネスコ無形文化遺産 国重要無形民俗文化財） 

   

 

É possível embarcar e  
movimentar o ⌈Skeletonics⌋  

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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ご利用ください！育英資金制度  
No município, existe o ⌈Sistema de Empréstimo para Estudo (Ikuei shikin seido)⌋ para 

ajudar pessoas com problemas em frequentar a escola por motivos econômicos.  
✽ Quem está sujeito:  

Estudantes universitários, estudantes universitários de curta duração (tanki daigaku), pós 

graduação, senshu gakko (senmon katei) (curso profissionalizante da escola de espe-
cialização), estudantes de koto senmon gakko (escolas de especialização do ensino médio) 
(4º ▪ 5º ano). 

✽ Valor pago mensalmente:  

¥25,000 ienes (subsídio ¥ 2,500 ienes + empréstimo ¥22,500 ienes). 

✽ Método de requerimento:  

Entregar o formulário de requerimento à disposição no setor Shakai Fukushi-ka, etc. (é possível fazer 

download da homepage do município) juntamente com os documentos necessários ao setor acima referido 

(☎ 0584-47-7256), até o dia 1 de maio. 
 

国民年金保険料の学生納付特例制度 
Para os estudantes com dificuldade no pagamento da taxa do seguro do Kokumin 

Nenkin (o valor da renda do estudante tem que ser inferior a um determinado valor, e é 

limitado as escolas que se enquadram), existe o ｢sistema especial de pagamento para 

estudantes｣ que adia o pagamento. 

►Como solicitar: Portar o Nenkin Techo (Caderneta do Nenkin), inkan (carimbo), 

carteira de estudante▪certificado de matrícula na escola, e dirigir-se ao Ogaki Nenkin 

Jimusho ou Setor Madoguchi Service-ka, a cada Escritório Regional ou Centro de 

Serviço do Cidadão.    ※ É necessário fazer a solicitação a cada ano fiscal. 

►Maiores informações: no Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166) ou no setor Madoguchi Service-ka 

Kokumin Nenkin Group (☎ 0584-47-8129).  
 

VACINAÇÃO PREVENTIVA 

予防接種を受けましょう 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

O município está realizando vários tipos de vacinação preventiva. Para as pessoas sujeitas a 
vacina contra pneumonia para idosos e Sarampo/Rubéola 2ª fase, será enviada uma guia em 
início de abril, e solicitamos efetuar a vacinação mediante reserva antecipada junto as instituições 
médicas consignadas pelo município (publicada na HP do município). Maiores informações no 
Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

VACINA CONTRA PNEUMONIA PARA IDOSOS 
高齢者肺炎球菌 

✽Quem se enquadra:  
Pessoas residentes dentro do município  

① que vão completar 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 

anos no ano fiscal 2018 (H30). 

② entre 60 a 64 anos com doenças cardíacas, renais, 

respiratórias, etc. equivalentes ao nível 1 da caderneta 

para pessoas com deficiência física (shintai shogaisha 

techo). ※No entanto, pessoas que já aplicaram a 

mesma vacina pneumocócica 23 valente (Pneumovax 

NP) no passado, serão excluídas 

✽Período de vacinação:  

de 1 de abril (dom) à 31 de março 

(dom) de 2019 (H31) 

✽Taxa de vacinação:  

3.000 ienes ※ gratuito para 

pessoas beneficiárias do sistema 

Seikatsu Hogo (necessita de 

procedimentos). 
 
 
 

✽O que levar:  

documento de notificação enviado no início de abril,  

documento de identificação pessoal como cartão do 

seguro de saúde, etc. 

VACINA CONTRA SARAMPO/RUBÉOLA (2ª FASE ) 
麻しん・風しん（２期） 

✽Quem se enquadra:  

Pessoas nascidas entre 2 de abril de 2012 à 1 de abril 

de 2013 e com registro de residente neste município 

(notificação individual em início de abril). 

※ Exceto pessoas que já contraíram sarampo e 

rubéola (ambas). 

✽Período de vacinação:  

De 1 de abril (dom) à 31 de maio (qui). 

✽O que levar:  

Questionário de vacina que está dentro do 

Tsukushikko, Boshi Kenko Techo, Cartão do Seguro 

de Saúde, Certificado de Beneficiário de Despesas 

Médicas da Criança, etc. (documento que possa 

verificar o endereço).  
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ESTAMOS PROCURANDO PESSOAS 
PARA TENTAR QUEBRAR O 

RECORDE MUNDIAL DO GUINNESS 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆Quem está sujeito: de crianças a partir do 3º ano do shogakko até adultos ※a princípio, fazer a inscrição 
em pares  ※aluno do shogakko, fazer inscrição em parceria com pai/responsável 
◆Quando: 3 de junho (domingo) das 11:00 às 12:00 horas 
◆Local: em toda a área do Ogaki Koen 
◆Conteúdo: formar um par e tentar entrar no Guinness book formando o maior número de pares que vão 
fazer com que o outro parceiro coma simultaneamente o mizumanju (um bolinho semi transparente recheado 
com doce de feijão, etc. colocado dentro do kimasu que é um copo quadrado de madeira utilizado para medir 
arroz, beber saque, etc.). O kimasu utilizado, será presenteado ao participante após o término do evento. 
◆Número de pessoas: 3.000 pessoas (por ordem de chegada) 
◆Inscrições: a partir de 2 de abril até 18 de maio (data de chegada), através da HP (www.ogaki100th.com) 
ou preenchendo as informações necessárias no formulário de inscrição e enviando para o Secretariado do 
Comitê Executivo das Atividades de Comemoração do 100º Aniversário da Administração Municipal (〒503-
8601 Marunouchi 2-29, Fax 0584-81-7800,  0584-47-8547). 
 

O formulário de inscrição pode ser obtido com os consultores em português na prefeitura de Ogaki 
 

FESTIVAL DA PRIMAVERA MIDORI NO MURA KOEN 2018 
（緑の村公園春まつり２０１8） 

Quando: 3 (qui▪feriado) à 5 (sab▪feriado) de maio das 10:00 às 16:00 horas  
Local: Kamiishizu Midori no Mura Koen  
Conteúdo: 【dia 3】Experiência de artesanato, Show de BMX (12:00~, 14:00~) 
【dias 3~5】Torneio de pegar Amago (peixe) (foto ao lado) (primeiras 100 
pessoas se enquadrando os alunos do shogakko. Distribuição de senha a partir 
das 10:00 horas), etc.【dias 3~4】Exposição Tokiyama Sashiko【dia 4】concerto 
de banda (à partir das 12:00 horas)【dias 4~5】Fuwafuwa wanwan house, Free 
Market, etc. 【dia 5】zoológico móvel, etc.  
Informações: Kamiishizu Midori no Mura Kousha (☎ 0584-45-2287). 

 

 

 

 

１００周年記念事業にご参加ください！ 

ギネス世界記録に挑戦 参加者募集 

  

http://www.ogaki100th.com/
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A ⌈29ª Exposição de Contato com o Verde e as Flores⌋, é um evento 

para se familiarizar com o verde e as flores divertidamente. Vários 
eventos como cursos de jardinagem e aulas de artesanato serão 
realizados. Maiores informações no mesmo comitê executivo (dentro 
do Setor Toshi Shisetsu-ka  0584-47-8409). Quando: 28 de abril 
(sab) das 10:00 as 16:00 horas, 29 de abril (dom▪feriado) das 10:00 
às 15:00 horas Local: Ogaki Koen e lobby do Ogaki-jo hall Conteúdo: 
【Curso】Jardinagem, decoração de flores 【Exposição】 Canteiro de 
flores pela Escola Secundária Ogaki Yoro Koko, flor que decora a 
primavera, exposição de desenhos do torneio de esboço do verde, 
exposição de pintura【Atrações】Mudas, distribuição gratuita de larvas 
de besouros, leilão de flores, etc.【Vendas】Bazar de comida e bebida, 
hortaliças, plantas, flores, materiais de jardinagem, etc. 

 
FESTIVAL DE CAMOMILA OGAKI （大垣カミツレまつり） 

Quando: 3 de maio (qui▪feriado) das 10:00 às 15:00 horas (realizado 
mesmo em tempo chuvoso) Local: nas terras agrícolas do terreno 
seccionado em irikata 2 chome, Nouji Kumiai Hojin Ogaki Minami Jimusho 
(irikata 2-54-1) Conteúdo: experiência de colheita (é possível participar do 
sorteio de presentes para ganhar produtos de camomila), extração de 
essência (①a partir das 10:00, ②  a partir das 13:30, as 8 primeiras 
pessoas que chegarem e taxa de participação de ¥1.000), venda de 
produtos de camomila, bazar, etc. ※ somente extração de essência 
necessita de requerimento antecipado.   
Requerimento: a partir de 16 de abril, no Setor Nourin-ka ☎ 0584-47-8624. 
 

 （第 14回赤坂東藤まつり） 
Quando: 3 de maio (qui▪feriado) das 10:00 às 14:00 horas (realizado mesmo em 
tempo chuvoso) 
Local: Akasaka Sports Koen 
Conteúdo: Show de performance, bazar de caridade, etc. 
Maiores informações: Akasaka Higashi Chiku Center  (☎ 0584-71-4743). 
 

楽器であそぼう リズムでうたおう ミッフィーの音楽会
♪

♪

♪

♪

♪ (☎ 0584-82-2310)

O GRANDE TORNEIO DE SUMÔ DA CIDADE DAS ÁGUAS DE OGAKI 水の都大相撲大垣場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▶Quando: dia 29 de julho (domingo) abertura 8:00 e término 15:00 horas ▶Local: Sogo taiikukan ▶Venda 
antecipada (somente dos assentos do 1º andar e bilhete (de troca) de reserva de bento): 21 de abril (sab) 
das 10:00 as 15:00 horas Sogo Taiikukan ※Distribuição de senha no dia ▶Venda geral: início dia 28 de abril, 
no Sogo Taiikukan e Ticket pia ▶Maiores informações: Gifu Shinbun jigyo kyoku  (☎ 058-264-1159). 

 

 

 

 

TAXA DE ADMISSÃO (IMPOSTO INCLUÍDO) PARA CADA 1 PESSOA 
TIPO DE ASSENTO VALOR TIPO DE ASSENTO VALOR 

Tamari S ¥14,000 Tamari A ¥11,000 

Pair mass S ¥8,000 Pair mass A ¥7,000 

Cadeira S 1F ¥8,000 Cadeira A 1F ¥6,000 

Fukushi 1F ¥15,000(cadeira de rodas ¥7,000＋acompanhante ¥8,000) 

Cadeira S 2F V5,000 Cadeira A 2F ¥4,000 

Cadeira B 2F ¥3,000 Assistir de pé 2F ¥1,000 
※Assentos tamari, pair mass e cadeira S no 2º andar, com 1 almofada come-

morativa para cada 1 pessoa. 
※Gratuito para criança até 4 anos de idade que vai assistir no colo. 
※O bilhete (de troca) de reserva de bento é ¥1,500 (reserva até 20 de julho) 
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Se escolhemos o Japão como a segunda morada, são muitas as informações que 

precisamos obter para interagir com a sociedade japonesa como qualquer outro cidadão.   

Este mês, separei assuntos que dizem respeito as famílias brasileiras com filhos nas escolas públicas, que residem 

em casas e a todos aqueles que já tenham ouvido falar em “Jichikai” ou “Kodomokai”. 

“Jichikai”, é uma associação autônoma integrada pelos moradores do bairro que colaboram entre si para com a 

segurança, lazer e benfeitorias do bairro onde vive. Compete a ele, zelar pelo bem estar dos moradores desde 

crianças a pessoas da terceira idade. O “kodomokai” é um grupo das crianças que residem no bairro com a interação 

dos pais (ou responsáveis) e, que está associado ao Jichikai através da divisão de educação infanto-juvenil. As 

atividades do Jichikai, não se resumem apenas a isso mas, a várias outras atividades de outros segmentos como 

previdência social, meio ambiente, segurança no trânsito, prevenção contra desastres naturais, grupo das senhoras 

e educação infanto-juvenil. Para uma melhor compreensão, tenha como referência as atividades planejadas pelo 

Jichikai do bairro onde resido (pode variar conforme o bairro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geralmente, os integrantes do Jichikai, são famílias que residem em casas, conjuntos habitacionais públicos, ou até 

mesmo apartamentos particulares (varia conforme bairro). Como o Jichikai, depende de recursos financeiros para 

manutenção e benfeitorias do bairro, é cobrado taxa de anuidade por família e, quando necessário também é 

arrecadado doações financeiras. 

 Trago estas informações pensando em amenizar um pouco a insegurança e as dúvidas dos cidadãos tanto japoneses 

quanto brasileiros, diante da visita de um membro do Jichikai ou Kodomokai para o recolhimento da taxa de anuidade, 

etc. Também, para evitar possíveis equívocos geradas pela dificuldade de comunicação e compreensão dos costumes 

de ambas as partes. 

Os motivos pelas quais optamos ficar no Japão, paz e segurança, são resultados do empenho dos japoneses 

conquistados ao longo dos tempos até o presente momento. Vamos continuar valorizando esta tradição e  

amizade ao longo da nossa estadia.                                                                Saty 
 

 

 

 
 
 

 

 
（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Previdência Social – Cuida do projeto rede social 
de proteção e paz, que realiza visita mensal à 
pessoa da terceira idade que mora sozinho, além 
de prestar atividades de entretenimento a 
associação da terceira idade, etc. 
Prevenção Contra Desastres Naturais – 
Responsável em preparar e elevar as precauções 
cabíveis ao morador diante de uma inesperada 
calamidade, realizando treinamento de refúgio, 
checando ponto de encontro, local de refúgio, etc. 

Meio Ambiente – Responsável pelas atividades voltadas 
para com a redução de emissão de lixos, zela pela 
preservação da natureza, cuida da limpeza e 
conservação dos parques, templos, etc. 
Segurança no Trânsito e Prevenção Contra Crimes – 
Atua nas atividades da segurança no trânsito e 
prevenção contra crimes, zela para que estudantes e 
trabalhadores possam trafegar e viver em segurança, 
cuida do trânsito em eventos como gincana esportiva da 
região, conservação e iluminação das ruas, etc. 

Grupo das Senhoras – Presta assistência a liga da associação dos moradores e cooperação quanto as 
atividades da previdência social (Associação da Terceira Idade, Festividade Regional, Campeonato da 
Previdência Social, etc.). 
Educação Infanto-juvenil – Incentiva a interação das crianças atribuindo atividades em conjunto com o intuito 
de aprofundar a amizade e criar vínculos com a terra onde cresceu.  Responsável pelo Kodomokai (grupo 
das crianças), cuida da segurança no trânsito durante o percurso escolar, atribui funções como limpeza do 
parque, além de lazer como gincana esportiva, ginástica ao ar livre, orientação de dança folclórica, festividades 
folclóricas, excursões, etc.  

A criança que tem o endereço registrado em Ogaki e, que frequenta escolas públicas estão sujeitas a estarem 
inscritos no Kodomokai de cada bairro onde reside.  
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Atendimento com intérprete de português serão nos dias abaixo mencionados. 

Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center (TEL: 0584-75-2322). 

 
 

    
祝日のごみ収集 

 
      

DATA LIXO QUEIMÁVEL 
LIXO NÃO-QUEIMÁVEL 

E GARRAFAS PET 

GARRAFAS▪CUPS▪BANDEJAS 

(EMBALAGEM) DE PLÁSTICO 

LIXO RECICLÁVEL 

(GARRAFAS DE 

VIDRO E LATAS) 

3 de maio 
(5ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. 
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 7 de maio (2ª feira).- 

- 

4 de maio 
(6ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. 
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 8 de maio (3ª feira).- 

- 

 
※Na região de Kamiishizu e Sunomata, verificar o “Calendário de Coleta de Lixos” da região. 

※Maiores informações no Clean Center Tel: 0584-89-4124 

 

CONSULTAS EM PORTUGUES E AULAS DE JAPONÊS（ポルトガル語相談窓口・日本語教室一覧） 

ATIVIDADE HORÁRIO TELEFONE 

Consultas e informações 
 em português 

2ª à 6ª das 8:30 às 17:15 horas 
Prefeitura Municipal de Ogaki 

 0584-47-8562 

4ª das 8:30 às 17:15 horas 
Ogaki-shi Hoken Center 
 0584-75-2322 

Domingo das 9:00 às 15:00 horas 

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Ogaki 
 0584-82-2311 

Aulas de japonês man to man 
(Orientação por voluntários) 

Horário livre 
(exceto 3ª e dia seguinte a feriado) 

Sala para conversação em 
japonês 

Domingo das 9:30 às 15:00 horas 

Aulas de apoio ao estudo 
pós-horário escolar voltado para 
alunos com raízes estrangeiras 

3ª e 6ª 
17:00 às 18:30 hs (alunos do shogakko) 
19:00 às 20:20 hs (alunos do chugakko) 

CAPCO - Centro de Apoio a 
Comunidade Estrangeira de Ogaki 
 090-8469-2589 (Okamoto) 

   大垣市無料ポルトガル語情報のメール配信サービスをご利用ください  0584-47-8562  
のメール配信サービスをご利用ください  0584-47-8562  

MAIO 
2▪30 

(4ª feiras) 

Recepção 

9:00〜11:00 
Consulta bebês e crianças Bebês e crianças em geral 

 

 

30 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em janeiro de 2018 

2 Bebês de 10 meses Bebês nascidos em junho de 2017 

16 Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em outubro de 2016 

23 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em abril de 2015 

Na foto, aspecto do ano passado  
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO OGAKI-SHI HOKEN CENTER 

保健センター事業のお知らせ 
 

É realizado acompanhamento de crescimento e consultas sobre bebês e crianças às 
quartas feiras e exame de saúde de bebês e crianças com intérprete de português, no Ogaki-
shi Hoken Center, conforme tabela abaixo.  

  

 

 

Tel:0584-89-4124

