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QUEBRAMOS O RECORD MUNDIAL DO GUINNESS COM 1.613 PARES! 

ギネス世界記録 １，６１３ペア達成！ 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foi realizado no dia 3 de junho, 
no Ogaki Koen, o ⌈Desafio ao 
recorde mundial do Guinness⌋ 
que faz parte do projeto de co-
memoração do 100º aniversá-
rio da administração municipal. 
O recorde que desafiamos foi 
o de maior número de pares 
comendo   simultaneamente 
dentro de 15 segundos, o famoso mizumanju colocado no kimasu que é um copo quadrado de madeira utilizado 
para medir arroz, beber saque, etc. No dia, mais de 3.000 cidadãos participaram do desafio simultaneamente 
após a contagem regressiva. Como resultado do exame, foi atingido o registro máximo de 1.613 pares, o 
prefeito Ogawa recebeu o certificado oficial e todos os participantes comemoraram o sucesso felizes. Parabéns 
e nossos sinceros agradecimentos aos brasileiros que participaram. 
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O município, enviou a notificação da situação atual 
(genkyo todoke) aos beneficiários do Jido Teate. Com-
ferir se não há alguma alteração, preencher as informa-
ções necessárias, carimbar, anexar os documentos 
necessários e entregar.  
O que trazer: 
● Formulário da notificação de situação atual (genkyo 

todoke) enviado. 
● Cópia do Cartão de Seguro de Saúde do próprio 

beneficiário (somente para pessoas inscritas no 
shakai hoken). 

● Carimbo. 
● Para pessoas com nacionalidade estrangeira, Cartão 

de Permanência (Zairyu Card) do próprio beneficiário 
e da criança e passaporte da criança (original) ※
contendo o histórico de entrada e saída do país a 
partir de 1 de junho de 2017. 

● Outros documentos conforme a necessidade.   
Prazo de entrega: 1 (sex) à 30 (sab) de junho de 2018.  
※Em caso de não entrega, não será possível receber 
o subsídio.  
Local de entrega: Na sala de reuniões n.º 5 no 1º andar 
da Prefeitura Municipal de Ogaki (atendimento somen-
te de 1 a 30 de junho, inclusive aos sábados e domin-
gos) e no 2º andar da Prefeitura Municipal de Ogaki, 
Setor Kosodate Shien-ka (somente nos dias úteis). 
Maiores informações: No Setor Kosodate Shien-ka 
( 0584-47-7092). 
 

 
VALOR DO SUBSÍDIO POR CRIANÇA 

CLASSIFICAÇÃO 
SUBSÍDIO 
MENSAL 

Quem não se 
aplica ao limite 

de renda 

Menos de 3 anos ¥15,000 

A partir de 3 anos, até 
o término de shogakko 

1° e 2° filho ¥10,000 

A partir do 3° filho ¥15,000 

Alunos do chugakko ¥10,000 

Quem se aplica 
ao limite de ren-
da (tokurei kyufu) 

0 (zero) ano até alunos do chugakko ¥5,000 

※O número de filhos é contado entre os filhos com até 18 anos 
  (até o primeiro dia 31 de março após completar 18 anos).  
Note que em caso do valor da renda (shotoku) durante 
o ano 2017 (H29) do beneficiário ultrapassar o valor 
limite da restrição de renda (tabela abaixo), o ｢tokurei 
kyufu｣ será de ¥5.000 ienes/mês por criança.  
VALOR LIMITE DA RESTRIÇÃO DE RENDA DO JIDO TEATE 

(RENDA (SHOTOKU) DE JAN A DEZ DE 2017 (H29)) 

Nº 
DEPENDENTES, 

ETC 

VALOR LIMITE 
DA RESTRIÇÃO DE RENDA 

(SHOTOKU KINGAKU) 

※VALOR DA 
RENDA ANUAL 

(SHUNYU GAKU) (REF.) 

0 pessoa ¥ 6.220.000 ¥ 8.333.000 

1 pessoa ¥ 6.600.000 ¥ 8.756.000 

2 pessoas ¥ 6.980.000 ¥ 9.178.000 

3 pessoas ¥ 7.360.000 ¥ 9.600.000 

4 pessoas ¥ 7.740.000 ¥ 10.021.000 

5 pessoas ¥ 8.120.000 ¥ 10.421.000 

※O valor da renda anual, é um valor pressuposto para referência 
em caso de renda proveniente somente de salário. 

A ENTREGA DA SITUAÇÃO ATUAL DEVE 
SER FEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO 

児童手当 現況届
の提出は 6月中に 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL REINICIA NO DIA 1 DE JULHO 

市立図書館 ７月１日に再開館 
 

A biblioteca municipal teve as obras nas instalações de ar condicionado concluídas e 

reinicia no dia 1 de julho. Ajustando com a reinicialização, organizaremos vários eventos 

conforme a tabela abaixo. Venham nos visitar! 

Maiores informações: na mesma biblioteca ( 0584-78-2622). 

▶Data e hora do reinício: dia 1 de julho (dom) a partir das 9:00 horas 

▶Fechado temporariamente: de 19 (ter) até 30 (sab) de junho para se preparar para a 

abertura. 

▶Reserva de empréstimo: a partir de 27 de junho(qua) na mesma biblioteca ( 0584-78-2622). 
 

EVENTO QUANDO 

Feira de reciclagem da biblioteca 1 de julho ~ (encerrado assim que acabar) 

Estorinhas para bebês e crianças ⌈Ohiza de dakko⌋ 1 de julho  a partir das 10:30 horas 

Hora do origami e hora da estorinha 1 de julho  a partir das 13:00 horas e 14:00 horas 

Empréstimo de livros dentro de um saquinho surpresa 1 de julho ~ (encerrado assim que acabar) 

Stamp rally do Suitopia Center e Biblioteca 1 de julho  das 9:00 horas às 16:00 horas 

 

 

市民税・県民税納税通知書を送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO SOBRE ÁGUA ENCANADA 

水道に関するお知らせ 

 
◆Troca do hidrômetro com período de validade vencido. 

Com base na lei de medição, o município está trocando os hidrômetros que passaram do período de 
validade de 8 anos. 

De final de junho até final de outubro, a empresa de obras consignada pelo município vai visitar os domicílios 
que se enquadram e realizar as obras de troca (gratuitamente). Solicitamos a sua colaboração.   
 
◆ O requerimento para iniciar ou interromper a utilização de água e esgoto deve ser feita com 
antecedência 

Quando for necessário iniciar ou interromper a utilização de água e 
esgoto por motivo de mudança, etc., é necessário fazer requerimento. 

Assim que a data for definida, contactar o departamento de água 
(Suido-ka tel. 0584-71-8848 nos dias úteis das 8:30 às 18:00 horas) o 
mais rápido possível. 

Além disso, se for entre 3 dias a 1 mês antes do início ou interrupção, 
é possível fazer o requerimento através da internet. Fazer o requerimento 
através da ⌈página exclusiva de início e interrupção de água, etc. na HP 
do município⌋. 

Maiores informações no Setor Suido-ka ( 0584-71-8848). 
Administração da página exclusiva de requerimento: Ogaki-shi Suido Ryokin-to Gyomu Jutaku-sha Veolia▪

jenets (kabu).  

 

A Notificação aos Contribuintes referente a contribuição do Imposto Municipal e Provincial do ano fiscal 
30 (2018) (calculado com base na renda de 1 de janeiro à 31 de dezembro de 2017), foi enviado em 7 de 
junho. Solicitamos verificar o conteúdo e efetuar o pagamento dentro do prazo. 

A notificação de pagamento de imposto que foi enviada desta vez, é a de recolhimento normal (paga 
pela própria pessoa) e de recolhimento especial da pensão pública (koteki nenkin) (debitado da conta da 
pensão). 

Além disso, referente ao recolhimento especial do salário (debitado do 
salário), foi enviado ao local de trabalho e solicitamos receber a ⌈Notificação de 
determinação/alteração do recolhimento especial do imposto municipal e 
provincial relacionado ao salário, etc. do ano fiscal 30⌋ no local de trabalho. 

Maiores informações, no setor Kazei-ka Shimin-zei Group ( 0584-47-8179). 

 

 

 

 
Para smartphone 

 
Para celular 
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EXPERIÊNCIA DE CULINÁRIA PAI-FILHO 

VAMOS MISTURAR ¨PANELA PARA 1.000 PESSOAS¨ 

親子調理体験    千人釜を混ぜよう 
O município, vai realizar também neste ano fiscal, o popular projeto de experiência culinária entre pais e filhos 

realizado no Centro de Merenda Escolar de Nambu (Nambu Gakko Kyushoku Center). Você não gostaria de 

aprender como são feitas as refeições escolares, cozinhando com equipamento de cozinha gigante? 

■Quem se enquadra: alunos do shogakko dentro do 

município e seus pais/responsáveis ※ Os avós 

também são aceitos. 

■Quando: dias 25(qua) e 26(qui) de julho ambos das 

10:00 às 13:00 horas 

■Local: No Centro de Merenda Escolar de Nambu 

■Conteúdo: pais e filhos vão preparar bibimbap (um 

prato popular da cozinha coreana com arroz branco, 

vegetais e carne misturados e preparados em tigela de 

pedra vulcânica), etc., utilizando ¨panela para 1.000 

pessoas¨.  

■Capacidade: cada dia 80 pessoas (sorteio) ※priori-

dade para participantes novos 

■Taxa de participação: ¥300 / pessoa (trazer no dia) 

■Requerimento: na HP do município (moshikomi▪en- 

quete) até 4 de julho (tem que chegar nesta data), ou preenchendo as informações necessárias no 

requerimento distribuído no mesmo Centro e Shogakko e enviando para o mesmo Centro (〒503-0933 sotono 

3-13-1,  0584-89-2033) ※o resultado do sorteio será enviado em meados de julho. 

 

ESTAMOS A PROCURA DE EQUIPE DE PESQUISA DE SERES VIVOS FURUSATO 

ふるさと生き物調査隊を募集 
■Quem se enquadra: estudantes do sho▪chugakko do município ※estudantes do shogakko, precisam de 

acompanhamento dos pais/responsáveis. 

■Quando: dia 8 de julho das 9:00 as 12:00 horas  ※realizado mesmo em caso de 

chuva fraca 

■Conteúdo: observação de organismos aquáticos e peixes no rio Makidagawa em 

Kamiishizu-cho 

■Capacidade: cerca de 20 grupos (por ordem de chegada) 

■O que levar: ①roupa e sapato que pode molhar (pode ser sandália) ②roupa para 

trocar▪garrafa térmica (suito)▪chapéu/boné▪toalha ③balde ou gaiola de insetos 

que entra água▪hako megane (um tipo de caixa p/ enxergar dentro da água)  

※③somente para pessoas que tem em casa, etc. 

■Requerimento: na HP do município (moshikomi▪enquete) de 15 a 29 de junho. 

Ou preenchendo o nome de todos os participantes, idade, sexo, endereço e telefone 

de cada família no hagaki ou fax e enviar para o Setor Kankyo Eisei-ka (〒503-8601 

marunouchi 2-29  0584-47-8563, Fax 0584-81-3347). 

  
EXAME NOTURNO DE TUBERCULOSE E CANCER DE PULMÃO 

結核・肺がん 夜間検診 
 
✽Quando: 26 de junho (3ª feira)  das 18:00 às 19:00 horas 
✽Local: Ogaki-shi Hoken Center 
✽Quem está sujeito:  
Exame preventivo de Tuberculose: pessoas com idade a partir de 65 anos. 
Exame preventivo de Cancer Pulmonar: pessoas com idade a partir de 40 anos. 
Exame de escarro: pessoas a partir de 50 anos de idade e quociente de fumante 
(qtd. cigarros por dia X qtd. anos de fumante) acima de 600. 
✽Taxa de consulta: gratuíta (500 ienes somente em caso de análise de escarro) 
✽Informações: Ogaki-shi Hoken Center (☎ 0584-75-2322)  
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【Estamos a procura de preciosidades】 
◆Como se inscrever: Preencher os dados necessários no formulário de inscrição determinado e, anexar 3 fotos 
ou mais do item para avaliação e enviar pelo correio ou trazer. ※Há outros requisitos para inscrição 
◆Prazo: até 6 de julho (data de chegada) 
◆Recepção: (kabu) Gifu Hoso (〒500-8588 Gifu-shi Hashimoto-cho 2-52 ⌈Shutcho! Nandemo kanteidan in 
Ogaki⌋ Otakara Gakari   058-264-1181) 
 
【Estamos a procura de espectadores para a gravação do programa】 
◆Como se inscrever: Preencher os dados necessários no hagaki (cartão postal) de ida e volta e enviar via 
correio para a mesma recepção da procura de tesouro acima (até 2 pessoas por via) ※sorteio 
◆Prazo: até 31 de julho (válido o carimbo postal).                     
 
 

APRENDA A FAZER MIZUMANJU 

水まんじゅうづくり 
 

Mizumanju (um bolinho semi transparente recheado com doce de feijão,etc.) que traz a sensação do verão na 
cidade das águas. Que tal fazer doce japonês (wagashi) com a deliciosa água subterrânea de Ogaki. 
 

▶Quando: dia 6 de julho (sexta)  ①9:30 horas〜  ②13:30 horas〜  

▶Local: Waju-kan ▪ Waju seikatsu-kan 

▶Conteúdo: Associação dos confeiteiros de Ogaki (Ogaki kashi-gyo domei-

kai) vai ensinar como fazer Mizumanju  

▶Número de vagas: 24 pessoas cada horário (por ordem de chegada) 

▶Taxa de participação: 500 ienes por pessoa 

▶Inscrições: a partir do dia 15 de junho, no Waju-kan ( 0584-89-9292). 
 

 

おおがき  芭蕉楽市 
A Feira¨Ogaki Basho Rakuichi¨ conta agora com uma piscina 
especial com escorregador. Preparamos vários eventos voltados 
para crianças. Venham todos sem falta! 
Maiores informações: no Ogaki Kanko Kyokai ( 0584-77-1535). 
 
Quando: Dias 30 de juho (sáb) e 1 de julho (dom).      
Horário: das 10:00 às 15:00 horas 

【Realizado mesmo em caso de chuva fraca】 
 
Loca is :   
【dia 30】Na praça de eventos do Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi. 

【dia 01】Na Feira Genki Hatsuratsu (Avenida em frente à estação de Ogaki). 
 

INFORMAÇÃO SOBRE SALA DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA NOTURNA 

小児夜間救急室のご案内 
 
O município, instalou uma sala de emergência pediátrica noturna para realizar tratamento médico 
das crianças à noite. Na hora da consulta, trazer a cartão do seguro e cada certificado de 
beneficiário. 
Quando: todas as semanas aos sábados e domingos das 18:00 às 21:00 horas (exceto feriados, 
finais e início de ano e 15 de agosto). 
Local: na sala de emergência pediátrica noturna dentro do Centro de Atendimento de 
Emergência do Hospital Municipal de Ogaki (Ogaki Shimin Byoin Kyumei Kyukyu Center)  
Informações: No mesmo Centro de Atendimento de Emergência  0584-81-3341). 

 

ESTAMOS A PROCURA DE 

PRECIOSIDADES E ESPECTADORES 
あなたのお宝と観覧希望者を募集！ 

NANDEMO KANTEIDAN 

(Avaliamos qualquer coisa) Um evento que faz parte do projeto de 
comemoração dos 100 anos da cidade 

 

 

 

 

Procurar Ogaki shisei 100 shunen 
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Aprendendo japonês com cRiaTi☑idaDe 

クリエイティブに日本語を学びましょう！ 

 Quem quer embarcar nesta aventura comigo? 

Preparativos: iniciativa, caderno de anotações, lápis, adesivos marcadores, masking tape, etc.   

Você deve estar pensando, “não faço ideia por onde começar, tampouco tenho tempo para isso”.  

Mas, você sabia que sem perceber você já aprendeu muitas palavras? Somente pelo fato de vivenciarmos as 

mesmas cenas e ouvir as mesmas palavras diariamente, você já está conseguindo atribuir palavras a algumas 

situações e objetos. Portanto, para a fase inicial do seu aprendizado, o importante é aumentar seu vocabulário 

memorizando substantivos e verbos. Para isso, qualquer lugar é lugar e não necessita determinar horários para se 

aprender. Não precisa ser um gênio, basta descobrir o botão de start e dedicar-se. Então, experimente carregar 

consigo um caderno de anotações, lápis e sair caçando palavras novas pelos locais que você tem hábito de 

frequentar e nos horários de costume, sem se ausentar de algum compromisso. Por exemplo, no mercado, trabalho, 

restaurante, farmácia, etc. Inclusive, acho que seria funcional providenciar um caderninho de anotações para cada 

local que costuma ir, um para o mercado, outro para o trabalho e assim respectivamente. Experimente escrever a 

lista de compras em japones, fazendo anotações na escrita de sua preferência para não sobrecarregar a mente. Se 

você tiver tempo e disposição, tente escrever em hiragana ou katakana. Lembre-se, você só vai saber se é capaz 

tentando. Porém, se você é do tipo que prefere reservar um horário para estudar, existem vários recursos, uma 

delas são os cursos prestados pelo Centro Internacional de Ogaki, há quem opte pelos cursos particulares, outros 

estudam através dos cursos virtuais. Ainda assim, acho que o caminho mais curto, é aproveitar cada situação do 

dia-a-dia e atribuir nomes aos objetos e ações do dia. Quando aumentar a quantidade de palavras em seu 

vocabulário, você já estará apto para formar frases.  

Também, você pode começar dentro de sua casa. Cole adesivos por toda a casa com o nome dos objetos em 

japones, tanto na escrita romana, hiraga e katakana ou até mesmo em kanji. Por exemplo, geladeira, prateleira, 

cadeira, banheiro, quarto, sala, parede, porta, gaveta, sofá, etc. Existem diversos tipos de adesivos de todas a cores 

e formas (nas lojas de 100 yen shop e livrarias) que podem estimular o avanço na comunicação e despertar 

interesse até nas pessoas que conviem no mesmo ambiente. Principalmente as famílias com filhos pequenos que 

estão no processo de aprendizagem da língua japonesa. Mesmo que os pais não sintam tanta segurança com a 

língua, esta estratégia, poderá estimular a criança a aprender observando e interagindo com os pais de forma 

divertida sem sentir-se cobrada e pressionada. Você pode até achar a ideia boa mas, está sem animo? 

“Boóra descobrir onde está o botão de start!”                                                        Saty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Isu 

Hikidashi 

 Reizouko 

Mado 

Yuka Table/Teburu 

Nagashi dai 

Todana 

Dentou 

Kankisen 

Nosso amigo, Feijão 
Surippa 

Switch/Suitti 

Empitsu 

Denkyu 

Nabe 

Gasu 
konro 

Memo 
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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) 

16 de julho 
(2ª feira・feriado) 

Haverá coleta normal 
Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a 

data de coleta, será coletado no dia 19 de julho (5ª 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  

JULHO 
4▪25 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

 

25 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em março de 2018 

4 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em agosto de 2017 

12 (5ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em dezembro de 2016 

18 (4ª) 
Recepção: 

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

