
1 

 

. 

 
 

 

 

  

 
 
 

 
   

SEMANA DA EDUCAÇÃO 

ENTRADA GRATUITA NOS ESTABELECIMENTOS CULTURAIS 
文化施設の入館料がかがやき教育週間中は無料！ 

 

 

  
Durante a semana da educação, adulto acompanhando estudante até o ensino médio (kokosei) terá 
entrada livre nos estabelecimentos culturais abaixo. Aproveitem esta ocasião para saírem juntos pais 
e filhos.  

Quando: de 10(dom) a 17(dom) de junho ※há dias em que o estabelecimento pode estar fechado 

Estabelecimentos que se enquadram: veja no quadro abaixo. 
Maiores informações: em cada estabelecimento ou no Bunka Shinko-ka ( 0584-47-8067). 
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ESTABELECIMENTOS QUE 
SE ENQUADRAM 

 TELEFONE 

Museu de Artes 
Moriya Tadashi Bijutsukan 

 0584-81-0801 

Castelo Ogaki-jo 
 
 

0584-74-7875 

Museu 
Rekishi Minzoku Shiryokan 

 0584-91-5447 

Museu Kyodokan 
 
 

0584-75-1231 

Museu 
Kinshouzan Kasekikan 

 0584-71-0950 

Suitopia Center 
(Cosmo Dome) 

 0584-74-6050 

Memorial da Conclusão 
de Oku no Hosomichi 

 0584-84-8430 

Museu 
Kamiishizu Kyodo Shiryokan 

 0584-45-3639 

Castelo Sunomata Ichiya-jo 
(Museu Sunomata Rekishi 

Shiryokan) 
 0584-62-3322 

 

 

 

 
 
▪ Detalhes sobre o horário de visita, conteúdo da 

exposição, etc., informar-se diretamente nos  
estabelecimentos. 

 

Museu Kyodokan 

 

 

 

 

Museu Kamiishizu Kyodo Shiryokan 

 

Castelo Sunomata Ichiya-jo 

Suitopia Center (Cosmo Dome) 

Museu de Artes 
Moriya Tadashi Bijutsukan 

Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi Museu Rekishi Minzoku Shiryokan Museu Kinshouzan Kasekikan 

FRANQUEADAS DO DIA 10 A 17 DE JUNHO 

 
Castelo Ogaki-jo 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html


2 

 

 
Maio é o ⌈Mês da promoção da utilização da bicicleta com segurança⌋. Cumprir rigorosamente as 5 
leis de segurança na utilização de bicicleta que seguem abaixo, e se esforçar para melhorar a 
educação no trânsito. Maiores informações no setor Seikatsu Anzen-ka ( 0584-47-7386). 
 

〓 5 LEIS DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE BICICLETA 〓 
 
① A bicicleta deve em princípio, trafegar pela rua e, excepcionalmente, pela 

calçada. 
 
② As bicicletas devem trafegar pelo lado esquerdo da rua. 
 
③ A calçada é preferencial dos pedestres. Quando trafegar de bicicleta pela 

calçada, deverá trafegar devagar e do lado mais próximo da rua. 
 
④ Respeitar as regras de segurança (proibido dirigir alcoolizado, com outra 

pessoa na garupa ou em paralelo com outra(s) bicicleta(s)▪ligar a lanterna 
à noite e no cruzamento, verificar a segurança e respeitar a sinalização e 
a parada obrigatória). 

 
⑤ Crianças devem utilizar capacete. 

 

飼い犬の登録と予防注射 
 

O registro no Município e a vacina anti-rábica 1 vez por ano é obrigatória para cães com mais de 91 dias.  
O município vai realizar o registro e a vacinação contra a raiva em vários locais durante o 

período de 21 de maio a 7 de junho (somente nos dias úteis). 
Verificar o local e horário na HP do município ou no setor que segue abaixo. 
◆ Para cães que já foram registrados: levar o hagaki enviado mais 3,150 ienes (taxa 

de vacina). 
◆ Para cães que ainda não foram registrados: 6,150 ienes (3,000 ienes de taxa de 

registro + 3,150 ienes de taxa de vacina). 
◆ O registro pode ser feito na Prefeitura ou em uma clínica veterinária. 
◆ Quem perder a oportunidade de vacinação no período acima, deve efetuá-la em uma 

clínica veterinária (pode haver cobrança de comissão, etc. separadamente). 
 
Endereço da lista de datas, locais e horários de vacinação (em japonês): 
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000040544.html 
INFORMAÇÕES: Na Prefeitura de Ogaki   Setor Kankyo Eisei-ka   0584-47-8571. 

 
 

EXPERIÊNCIA DE DESENTERRAR BATATA PARA PAIS E FILHOS 
親子いも掘り体験 

Quem se enquadra: alunos do shogakko e chugakko de família monoparental, seus 
irmãos e irmãs mais novos e seu responsável. 
Quando: dia 10 de junho (domingo) das 10:00 às 14:00 horas 

※Se reunir no Nambu Kosodate Shien Center 

Onde: Na área determinada na horta do showa 1 chome  
Número de vagas: 20 grupos/pares (por ordem de chegada) 
Inscrição: até 31 de maio, trazendo documento que possa provar que é família 

monoparental (jido fuyo teate▪koseki tohon) ao Ogaki-shi Boshi Fushi Kafu Fukushi 

Rengo-kai (dentro do Nambu Kosodate Shien Center) 0584-47-7014. 
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軽自動車の納税通知書を発送 

 
O município, enviou em 1 de maio, a notificação do imposto sobre veículos 

leves (kei jidosha-zei). O prazo de pagamento é até o dia 31 de maio. 
O imposto sobre veículos leves, incide sobre os proprietários destes 

veículos, com data-base de 1 de abril. 
Mesmo efetuando o procedimento de baixa do veículo (haisha tetsuzuki) a partir do dia 2 de abril, o 

imposto sobre veículos leves do ano fiscal 30 (2018) será tributado. 
Maiores informações no setor Kazei-ka Shozei Group ( 0584-47-8143). 

 

SERVIÇO DE PAGAMENTO VIA SMARTPHONES 

É POSSÍVEL FAZER PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, ETC., ATRAVÉS DO PayB 

スマホ決済サービス      ＰａｙＢで市税などの納付ができます 

 

 

■Instituições financeiras que podem ser utilizadas: Ogaki Kyoritsu Ginko, Juroku Ginko, Yuucho 
Ginko (Japan Post Bank), etc. 

■Como adquirir o aplicativo de pagamento via smartphone: Pesquisar 
「PayB」no AppStore ou GooglePlay, etc. e fazer o download. 

■O que é necessário: ①Boleto de pagamento para loja de conveniência (com 
o código de barras impresso) ※Se o valor do boleto de pagamento exceder 
¥300,000, não pode ser utilizado ②Capacidade de comunicação via internet, 
smartphone que consiga ler o código de barras 

■Período de utilização: até cada prazo de vencimento 
 

O QUE PODE SER PAGO SETOR RESPONSÁVEL/CONTATO 

Shi▪kenminzei (coleta normal), kotei shisanzei▪toshi keikakuzei, 
kei jidoshazei  

Setor Shuno-ka ( 0584-47-8729)  

Kokumin kenko Hoken (coleta normal) 
Madoguchi service-ka kokuho▪nenkin 
group ( 0584-47-8132) 

Kouki koureisha Iryohi Hokenryo (coleta normal) 
Madoguchi service-ka fukushi iryo▪koki 
iryo group ( 0584-47-8140) 

Suido ryokin, etc Suido-ka ryokin group ( 0584-47-8679)  

 

O SISTEMA DE ESGOTO, QUE DÁ SUPORTE A UMA VIDA CONFORTÁVEL  

VAMOS UTILIZAR O SISTEMA DE ESGOTO CORRETAMENTE! 

快適な暮らしを支える下水道  下水道は正しく使いましょう! 
 

O sistema de esgoto é uma instalação pública higiênica para poder levar 
uma vida confortável. Por este motivo, não significa que pode escoar 
qualquer coisa no sistema de esgoto. Não jogar fraldas descartáveis, lenços 
de papel, artigos de higiene feminina, etc., ou restos de comida da cozinha, 
óleos de tempura, etc. Além disso, mesmo que seja lenço de papel ou 
produto de limpeza『que pode ser jogado no vaso sanitário』, abstenha-se 
de jogá-los, pois se for jogado em grande quantidade, poderá causar 
entupimento do tubo de drenagem.  
  Além disso, se jogar lixo, etc. em bueiros para inspeção, será punido por 
lei. Cada pessoa deve respeitar as regras e utilizar corretamente o sistema 
de esgoto que é uma importante propriedade pública. 

 

 

logomarca 

 

PayB é um serviço que permite fazer pagamento em tempo real da conta bancária 
previamente registrada no aplicativo de pagamento, utilizando o smartphone para ler 
o código de barras para lojas de conveniência, que está impresso no boleto de 
pagamento. 
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A massa óssea dos humanos, continua a aumentar até aproximadamente os 20 

anos e quando chega aos 40 anos, começa a diminuir. Fique sabendo a sua própria 
massa óssea e procure melhorar os hábitos de vida para suprimir a diminuição. 
 
Exame de osteoporose nas instituições médicas da cidade 
 
❋Quem se enquadra: Mulheres com idade entre 40 à 70 anos com endereço 

registrado em Ogaki 
❋Período de exame: De 1 de junho (sex) a 31 de outubro (qua) 
❋Local de exame: Nas 41 instituições médicas credenciadas dentro do município (publicada na HP 

do município)  
(http://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000009/9797/H30iryoukikann.pdf) 

❋Taxa de exame: 500 ienes ※gratuito para pessoa com 70 anos (idade do 1º dia do mês da 
execução) 

❋Como fazer o exame: Fazer requerimento nos dias de semana entre 1 de maio à 19 de outubro 
no Ogaki-shi Hoken Center  ( 0584-75-2322), e fazer o exame em uma das instituições 
médicas credenciadas. 

 

血液検査でリスクがわかる！「胃がんリスク検診」 
 
O município está realizando o ｢exame de risco de câncer de estomago｣ para pessoas de 40 a 74 

anos de idade que tem registro de residente dentro do município. Referente as datas, consulte o guia 
de saúde do Informativo Koho Ogaki. Em junho, será no dia 3(dom) das 13:30 às 15:15 no Hoken 
Center, dia 15 (sex) das 13:45 às 14:15 no Nakagawa Fureai Center, dia 22 (sex) das 13:45 às 14:15 
no Budokan Taxa: ¥500 Inscrições: a partir do dia 7 de maio (pessoas que não fizeram exame no 
passado). Maiores informações: no Ogaki-shi Hoken Center (☎ 0584-75-2322).  

O que é exame de risco de câncer de estomago? 
O exame de risco de câncer de estomago, é um exame para avaliar o risco 

de câncer no estomago verificando o estado da mucosa do estomago e 
anticorpo da bactéria Helicobacter Pylori através de exame de sangue. Com o 
tratamento necessário como a esterilização da bactéria Helicobacter Pylori 
(pirori kin), etc., fica vinculado com a detecção e tratamento na fase inicial. 

Deve-se notar que o exame de risco de câncer de estomago, não é um exame 
que encontra o câncer diretamente. 

 
 

VISITA A MANANCIAL HOKUBU 

北部水源地見学会 
 

 
O município, ajustando com a ⌈semana da água 
canalizada⌋ que começa dia 1 de junho, vai 
liberar a entrada na manancial Hokubu (em 
Koufukuji-cho) para o público. Vamos realizar 
uma variedade de eventos como consultas 
sobre água canalizada, comparação de gosto de 
água, pesca de masu, apanhar kingyo, etc., 
além de poder visitar a manancial de água que 
normalmente não temos a chance de ver. 
Venham e tragam a família! Maiores 
informações no Setor Suido-ka ( 0584-47-8693). 
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Segurança no trânsito

＝ S  N a l  z A ç õ e S ＋
EDUCAÇÃO＋ATENÇÃO＋
OB EDI Ê NCI A  À S  REGRA S

交通安全＝道路・標識整備＋交通ルール＋モラル＋注意力 

Para aqueles que portam a carteira de habilitação japonesa e 
conhecem a realidade do trânsito brasileiro, dirigir pelas ruas do Japão, 
a princípio não parece ser tão complicado devido a conservação das 
estradas e sinalizações, apesar das diferenças nas condições e leis de 
trânsito. Quanto a estas diferenças, as primeiras que percebemos logo 
que chegamos são três, o posicionamento do volante ao lado direito do 
veículo, o tráfego dos veículos do lado esquerdo da pista de rolamento 
e as ruas extreitas. Mesmo assim, não nos impede de dirigir com 
segurança graças a duas características do transporte rodoviário, 
organização e conservação, a qual tem favorecido para a harmonia do 
flúxo de veículos e na redução de acidentes de trânsito. Porém, 
infelizmente, não são suficientes para acabar com os acidentes de 
trânsito, pois a responsabilidade maior está nas mãos de todas as 
pessoas que usufruem das ruas desde pedestres, ciclistas e motoristas.  
Outrossim, passado um mês após o início do ano letivo, em virtude do 

retorno dos estudantes das férias escolares, notamos um flúxo maior de 
pedestres e bicicletas pelas ruas, principalmente nos horários do trajeto 
de ida e volta do trabalho. Além das crianças, colegiais e idosos, não 
podemos deixar de considerar os motoristas principiantes que recém 
tiraram a carteira de habilitação e que tendem a aumentar nesta época 
do ano. São jóvens motoristas amadores que começaram a dirigir para 
integrar-se a uma nova vida social, iniciando o primeiro emprego a partir 
do início do ano fiscal. Podendo ser reconhecidos pelo símbolo de 
condutor  pricipiante “Shoshinsha mark” colocado na parte frontal e na 
retaguarda do veículo. Além disso, há também o símbolo para 
condutores com deficiência física, deficiência auditiva e condutor da 
terceira idade. Já este, em virtude do aumento da população idosa, tem 
sido comum ver pelas ruas um número considerável de automóveis com 
o símbolo de condutor da terceira idade. Diante dos fatos, seria gentil da 
nossa parte conhecer as características do avanço da idade e saber 
como isso pode influenciar no trânsito. 
 Inclusive para nós brasileiros que viemos em busca de emprego, 

portar e saber dirigir um automóvel (sob licença), exerce uma influência 
positiva na hora da entrevista de emprego. Razão que nos leva a 
obtenção da carteira de habilitação japonesa e posse do veículo. Porém, 
os motoristas principiantes que constar em sua carteira de habilitação a 
obrigatoriedade do uso do símbolo de condutor pricipiante “Shoshinsha 
mark”, deverá dirigir com o símbolo rotulado no veículo conforme 
determina a lei de trânsito.  
Todavia, sempre é bom lembrar que transitar pelas ruas em segurança 

é um direito de todos em qualquer lugar ou situação. Um direito que 
infelizmente pode ser arrancado em um piscar de olhos diante da 
imprudência, seja voluntário ou não, desestruturando as famílias das 
partes envolvidas. Garantir a segurança no trânsito, é responsabilidade 
de cada um.                                     Saty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

CHECK POINT!! 

Pedestre: A princípio, deve-se 

caminhar pelo lado direito da 

rodovia. Quando quiser 

atravessar, siga até a faixa de 

travessia de pedestre mais 

próxima, faça uma breve 

parada e cheque se não há 

aproximação de bicicletas e 

automóveis para depois 

atravessar. O mesmo, deve-se 

repetir antes de atravessar a 

faixa de pedestre diante do 

farol verde. Outro meio seria 

utilizar passagens subterrâneas 

ou passarelas. Além disso, é 

importante orientar os filhos 

sobre os perigos do trânsito, 

como por exemplo, não sair 

correndo para as ruas, não 

brincar em estacionamentos, 

fazer uso do capacete 

quando andar de bicicleta, 

etc. 

Bicicleta: A princípio, deve-se 

transitar somente pela margem 

esquerda da pista de 

rolamento independente de 

ter ou não acostamento. A 

calçada é uma exceção. 

Quando a rodovia representar 

perigo e houver calçada, é 

permitido transitar por ela, 

beirando a margem da 

rodovia, cuidando para que 

não atrapalhe o trânsito de 

pedestres. Lembre-se que o 

pedestre tem a preferência e, 

o ciclista que conduzir 

perigosamente (ignorar sinal, 

atravessar o bloqueio da 

passagem de nível, etc.), 

estará sujeito a detenção e 

realização do curso para 

condutores de bicicletas, 

punição com multa ou 

trabalho prisional, caso falte 

com o cumprimento das 

normas de trânsito. 
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Atendimento com intérprete de português serão nos dias abaixo mencionados. 

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

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  

JUNHO 
6▪27 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

 

27 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em fevereiro de 2018 

6 Bebês de 10 meses Bebês nascidos em julho de 2017 

13 Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em novembro de 2016 

20 
Recepção: 

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

                           OBSERVAÇÃO DOS VAGA-LUMES 

                                   (HIMEBOTARU) NO MONTE KINSHOZAN 

                                         金生山姫螢観察会 

 

 

 

  

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.  

 

Quando: 2(sab) e 9(sab) de junho das 22:00 às 01:30 horas 
Local: nos recintos do templo Myoujorinji. 
Conteúdo: Concerto de harpa (harpa latina), explicação e 
observação de Rikugai (molusco terrestre) e Himebotaru.  
※ Inscrições para aula de fotografia e sessão de fotos 

realizadas simultaneamente, já estão encerradas, e não 
é permitido outros tipos de fotografia/filmagem livre. 

Taxa de participação:  
¥100/pessoa (taxa de colaboração para proteção ambiental) 
Observação: fora data e horário acima, não é permitida a 
entrada noturna no templo.  
Inform.: Sr. Tomita do Kinshozan Shizen Bunka En Hozon 
Kyokai (dentro do templo Myoujorinji  0584-71-0124). 

 

 


