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SHIMIN POOL ABERTO 

ATÉ 2/SETEMBRO (DOM)  

DAS 10:00 ÀS 18:00 HORAS 
市民プールオープン 

9月 2日(日) まで 10時 00分～18時 00分 

Shimin Pool de Ogaki (shinden-cho) 

 0584- 89-3211 

Piscina Municipal voltada aos trabalhadores 

portadores de excepcionalidades físicas e outros 

(dentro do Miki koen)  0584- 74-5539 

 

 

FESTIVAL DA CIDADE DAS ÁGUAS QUE COLORE O VERÃO 
DE 2 (QUI) A 5 (DOM) DE AGOSTO 

De 2 (qui) a 5 (dom) de agosto, acontecerá o [Suito Matsuri] (Festival da 
Cidade da Água) que dá colorido ao verão de Ogaki, em torno da avenida em 
frente à estação JR Ogaki, av. Honmachi, etc. 
O local do festival será decorado com enfeites de Tanabata, e haverá uma 
variedade de eventos como o fantástico Manto Nagashi, dança Bom Odori 
formando um círculo, etc., e uma variedade de eventos. Venham com toda a 
família.  
Durante este período, haverá controle de trânsito. 
Informações: No comitê executivo do festival (dentro do Ogaki Kankou 
Kyoukai (☎ 0584-77-1535) 

 

 

62º FESTIVAL DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE OGAKI  

第 62回 大垣花火大会 
Em 2018, será realizado em comemoração ao 

100º aniversário da administração municipal. 
Pela primeira vez o Wide Starmine com 300m de 
largura que é o maior da província de Gifu.
Quando: 28/jul (sáb) das 19:30 as 20:20 horas 
Local: Margem do rio Ibigawa (Azuma-cho) 
※Como não haverá estacionamento, solicitamos 

a utilização de meios de transporte públicos. 
Informações: Gifu Shinbun ▪ Gifu Hoso 

Filial Seino ☎ (0584) 81-3330 
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ご存じですか!? 国民年金保険料の免除制度 
 
Em caso de estar inscrito no Kokumin Nenkin (Pensão Nacional) e tiver dificuldade para pagar a taxa do 

seguro, dependendo do requerimento, é possível utilizar os sistemas de pagamento especial para estudantes, 
adiamento de pagamento aos jovens e isenção ⌈do valor total⌋, ⌈de três quartos⌋, ⌈de metade⌋, ⌈de um 
quarto⌋. Indiferentemente ao sistema utilizado, haverá análise de renda. 

Além disso, em caso de isenção parcial, se o pagamento não for efetuado após a aprovação, a isenção será 
anulada e esse período será considerado como inadimplência de pagamento de taxa, portanto, a taxa do seguro 
deve ser paga sem falta.   
►Onde solicitar: no Setor Madoguchi Service-ka, em cada Escritório Regional, Centro 

de Serviço do Cidadão, Escritório de Pensão ( Nenkin Jimusho) de Ogaki, etc. 
►O que levar: ①Nenkin Techo (Caderneta do Nenkin), ②inkan (carimbo), ③Carteira 

de motorista, etc., ou outro documento que possibilite verificar a identidade, documento 
que possibilite verificar o número básico de pensão ou o número de pessoa física.  
Em caso de estar desempregado, etc., é necessário o Certificado de Beneficiário de 
Subsídio para o recebimento do Seguro Desemprego (Koyo Hoken Jukyu 
Shikakushasho) ou a Carta de Desemprego como Assegurado do Seguro-Desemprego 
(Koyo Hoken Hihokensha Rishoku-hyo).  

►Maiores informações: No setor Madoguchi Service-ka Kokumin Nenkin Group (☎ 
0584-47-8129) ou Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166). 

 

COLABORE COM A RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS DE PEQUENO PORTE 
小型家電の資源化にご協力ください  

Nos eletrodomésticos de pequeno porte como computadores pessoais, telefones celulares, etc., são utilizados 
metais que tem muito valor como recurso natural como ouro, cobre, e metais raros. 

Para reciclar estes metais preciosos, o município está coletando eletrodomésticos de pequeno porte. Se 
houver eletrodomésticos de pequeno porte que se tornaram desnecessários, trazer diretamente até o Clean 
Center, Escritório Regional de Kamiishizu e Sunomata. O processo de reciclagem será feito de forma adequada. 

Maiores informações, no Clean Center ( 0584-89-4124).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
O município, enviou em início de julho, o Formulário de Diagnóstico Preliminar (Yoshin-hyo), a lista de 
instituições médicas, etc., aos alunos do 6˚ ano do shogakko residentes no município. 
Contatar com antecedência e sem falta, a instituição médica onde deseja aplicar a vacina, e fazer a aplicação 
da vacina após verificar o dia da vacinação.  
✽Período de vacinação: 1 de julho (dom) à 31 de agosto (sex) 

✽Local da vacinação: Instituição médica consignada pelo Município (lista postada na HP 

do município www.city.ogaki.lg.jp/0000030448.html) 

✽O  q u e  l e v a r :  Formulário de Diagnóstico Preliminar (Yoshin-hyo), Caderneta de 

Saúde da Mãe e Filho (Boshi kenko Techo), documento que possa 
confirmar o endereço como cartão do seguro de saúde, etc. 

✽I n f o r m a ç õ e s : Ogak i -sh i  Hoken Cente r ( 0584-75-2322) 

 

◆ Se for eletrodoméstico de pequeno porte até 

10 kg (exceto os 4 tipos de eletrodomésticos e 
computadores pessoais), também pode ser 
colocado para coleta como "lixo não queimável". 

◆ Informações pessoais de computadores 

pessoais, devem ser apagados/deletados por 
conta própria. 

 
Computador pessoal, impres-

soras, telefones celulares, câ-

mera digital, câmera de vídeo, 

console de videogame,  dicio-

nário eletrônico, DVD ▪ CD 

player, forno de micro-ondas, 

panela de arroz, ventilador, as-

pirador de pó, equipamentos 

de iluminação (exceto lâmpa-

das fluorescentes, lâmpadas, 

etc.), recorder, fio elétrico, etc. 

 
4 tipos de eletrodomésticos (condicionadores de 
ar, televisores, geladeiras, freezers, máquinas de 
lavar roupa ▪ secadora de roupas), stoves a 
querosene, etc. 

 

 

O QUE PODE SER COLETADO O QUE NÃO PODE SER COLETADO 

VACINAÇÃO PREVENTIVA  DIFTERIA E TÉTANO (DT) 
ジフテリア・破傷風(DT)  予防接種 
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A plantação de girassol em 
Ogaki, utilizando tambos (plan-
tação de arroz) em descanso, se 
tornou uma característica do ve-
rão de Ogaki. Este ano, planta-
dos pelo Hira Eino kumiai irão 
florescer 120.000 pés em 2.7 
hectares. 
A previsão da melhor época pa-
ra se apreciar os girassóis é de 
meados de agosto à início de 
setembro (podendo haver mu-
dança da época de acordo com 
o tempo). A situação do floresci-
mento será informado na HP do 
município periódicamente. Além 
disso, este ano vamos realizar 
eventos comemorativos do 100º 
aniversário da administração 
municipal. Convidamos a todos 
para  visitarem e apreciarem o 

oceano dourado de girassóis se espalhando por todo o campo de visão, que vai se tornar a sua memória de 
verão. De 11 a 26 de agosto haverá iluminação das 19:00 às 20:30 horas. 

Hira machi  colocar no navigation Ogaki-shi Higashi-mae cho 955-1   

MAIORES INFORMAÇÕES NO NOURIN-KA (SETOR AGRO-FLORESTAL)  (0584-47-8628). 

 

見て 触って ものづくり体験講座 
 
Quem se enquadra: Alunos do chugakko do município 
Quando: dia 24 de agosto (sex) das 9:00 às 16:00 horas 
Local: na sala Tamokuteki kenshu shitsu no 2º andar do Joho Kobo 
Conteúdo: aprender os conceitos básicos da programação de robôs 
Num. de vagas e prazo p/ inscrição: 20 pessoas (sorteio) até as 17:00 horas do dia 30 de julho 
Inscrições: na home page do município ou no Sangyo Shinko Shitsu ( 0584-47-8609) 

 

O MURO DE BLOCO DE SUA CASA 

SE TIVER ALGUMA PREOCUPAÇÃO, FAÇA UMA CONSULTA 

ご自宅のブロック塀  気になる点があれば相談を 
 

No terremoto de Kumamoto e no terremoto ocorrido na parte norte da 
provínia de Osaka em junho, houve muitas vitimas de morte e ferimentos 
devido ao desmoronamento de muros de bloco. Muros de bloco que não 
são construidas corretamente, ou muros de bloco velhos, desmoronam no 
momento do terremoto e não só podem provocar danos aos transeuntes, 
mas podem dificultar as atividades de evacuação e salvamento. Portanto, 
é necessário que haja habitualmente, um gerenciamento adequado sob a 
responsabilidade do proprietário. 

Se houver algum ponto preocupante em qualquer um dos itens do 
quadro abaixo, consultar especialistas como arquiteto, etc.  

Maiores informações no Setor Kenchiku-ka  0584-47-8436 

ITEM PADRÃO 

Altura do muro Se a altura a partir da superfície do solo é inferior a 2.2m 

Presença de contraforte  
Se existe contraforte (parede suporte) a cada 3.4m ou menos do comprimento do 
muro (altura de 1.2m ou menos, é desnecessário) 

Presença de vergalhões  
Se contém vergalhão (tekkin) a cada 80cm ou menos no sentido vertical e 
horizontal 

Estado do muro Se não há rachaduras ou inclinação 

 

 

 

vergalhão 

rachadura 

altura 

contraforte 
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◆Eventos no palco: Yosakoi Soran (15:00 ~), banda local kakanomo (16:00 ~), dança de balé (16:30 ~), 

cerimônia de abertura (17:00 ~), fukiage seisho (tambor) (17:15 ~), mondeko taiko (tambor) (18:00 ~), mondeko 

bon odori (18:45 ~), concerto do Yokohama Ginbae ⌈Sho⌋ & Kouichi (19:30 ~), etc. 

◆Eventos no local: Mizuasobi hiroba (brincadeira com agua), bazar, sala de trabalhos manuais, etc. 

◆Festival de fogos de artificio (20:45 ~) 

Informações: no escritório regional de Kamiishizu Setor Sangyo Kensetsu-ka ( 0584-45-3115). 
 

 
 

O que é hipertermia? 

São os vários sintomas causados pelo aumento da temperatura do corpo devido a 
diminuição da umidade do corpo causados pela transpiração por estar em uma 
temperatura que é tão alta como a do corpo. Se a umidade e o sal não forem repostos, 
torna-se grave e há também risco de morte. Pode ocorrer não só quando está 
trabalhando ou praticando esporte ao ar livre, mas também quando está dentro de uma 
sala, e principalmente pessoas idosas precisam ter cuidado. 

 

Sintomas da hipertermia e como tratar 

Sintomas 
Tonturas, vertigens, uma grande quantidade de suor, palidez, caimbra muscular de 
pernas, braços, etc. 

Tratamento 
Descansar em lugar fresco, resfriamento da superfície do corpo, reposição de umidade 
e sal 

Sintomas 
Dôr de cabeça, vômito, mal-estar, sensação de colapso, declínio da concentração e 
julgamento 

Tratamento 
Gerenciamento da temperatura corporal, descanso, reposição suficiente de umidade e 
sal 

Sintomas 
Distúrbio de consciência, convulsão, temperatura corporal elevada, não consegue 
andar em linha reta 

Tratamento Ligar imediatamente para o no 119, esfriar o pescoço, axilas, a base do pé, etc. 

 

 

 

 

MONDEKO 

KAMIISHIZU 2018 

21 DE JULHO 

Das 14:30 até 21:00 

Parte do projeto de comemoração do 100º 

aniversário da administração municipal 

    

Local: 
Kamiishizu Midori no Mura 
Koen 
Gifu-ken Ogaki-shi 
Kamiishizu-cho Kamitara 
Maegase iriai 1-1 

Em relação a hipertermia, independentemente de ser ambiente externo ou interno, verificar sempre 
a temperatura, umidade, a força do vento, etc., e é necessário tomar as medidas necessárias o mais 
rápido possível para não sobrecarregar o corpo. Além disso, ter em mente o preparo no dia a dia de 
um corpo forte contra o calor. Maiores informações, no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 
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Para o feriado de verão dos seus filhos, que tal uma 
aventura na Biblioteca Pública de Ogaki em busca 

de lendas e fábulas da literatura brasileira? 
夏休みにお子さんと図書館に行きましょう！「ブラジル文学の宝さがし」はいかが？ 

Surpresa com a quantidade de livros 

encontrados na biblioteca pública de 

Ogaki, desde crônicas de Graciliano 

Ramos, Carlos Drummond de Andrade, 

Lima Barreto e outras centenas de 

fábulas, me encantei ao reler uma obra 

literária do escritor Cícero Soares, 

“Negrinho do Pastoreio”, um conto 

infantil reproduzido e editado pela 

Internacional Press Japan Corporation, 

elaborada especialmente para trazer até 

nós brasileiros um pouco das ricas 

fábulas do Brasil que com o tempo 

tendem a ser esquecidas ou até mesmo 

desconhecidas por muitos. Não 

bastasse, as obras foram editadas em bilíngue, 

na língua japonesa e portuguesa com o propósito 

de compartilhar com nossos amigos japoneses 

as riquezas do folclore brasileiro. 

Acredito que seja uma ótima opção para as 

lições das férias de verão das escolas primárias, 

como leitura e resumo do livro lido e aproveitar a 

ocasião para 

compartilhar os 

contos  infantis 

da cultura brasileira com os amigos da 

escola japonesa. 

COMO UTILIZAR A BIBLIOTECA 

PÚBLICA DE OGAKI 

No balcão de atendimento principal da 

biblioteca, pedir: “Toshokan riyou card 

wo tsukuritaidesu” (gostaria de fazer o 

cartão de utilização da biblioteca) e, 

preencher a ficha (foto ao lado) no balcão 

de atendimento. Logo em seguida o 

cartão estará pronto. Com o cartão, será 

possível emprestar até 10 livros, 2 

revistas, 2 áudios visuais (fita cassete, DVD, CD, etc.) por um período de até 15 dias. Além dos empréstimos de 

livros, é possível contar com um ambiente de estudo com mesas individuais (4º andar), área de pesquisa com 

acesso a internet gratuito (2º andar). Também pode levar o computador portátil pessoal mas antes é bom consultar 

o funcionário da biblioteca. Horário de funcionamento: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 9:00 as 20:00 

horas. Sábado e domingo das 9:00 as 18:00 horas. Não funciona na terça-feira; no dia seguinte ao feriado 

nacional; última sexta-feira do mês e virada do ano (29 de dezembro a 3 de janeiro).  

Espero que tenham gostado da ideia. Mais uma opção para curtir com os filhos no feriado de verão! 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Cartão para 
empréstimo de 

livros e utilização 
da biblioteca 

pública 

NEGRINHO DO 

PASTOREIO 

ネグリンニョ・ド・ パストレイオ 

 

Negrinho do pastoreio, uma das 

fábulas do folclore brasileiro, 

muito conhecido na região Sul, 

(onde fica minha terra natal) era 

contada pelas pessoas antigas 

que desejavam o fim da 

escravidão. Este livro, narra a 

triste história de um menino 

negro, escravo, que perdeu um 

cavalo da fazenda e foi 

castigado pelo patrão. Amarrado 

nu ao tronco em cima de um 

formigueiro e chicoteado. No dia 

seguinte, Negrinho foi libertado 

pela Virgem Nossa Senhora.  

Segundo os “moradores dos 

pampas dizem que nas noites 

com lua veem um negrinho 

sorridente sobre um cavalo baio 

correndo pelos campos verdes 

do sul”.  

 

Saty 

 

 



6 

 

NOURYOU BOM-ODORI 2018 

(FESTIVAL DE DANÇA FOLCLÓRICA) 納涼盆踊り 2018 

 
Conteúdo: Venda de yakisoba, salsisha frankfurt, 
refrigerante, cerveja, etc. (tudo por apenas ¥100), reali-
zação de racha-melancia e distribuição de doces. 
Experimente vestir yukata (kimono de verão) gratuita-
mente, e vamos dançar todos juntos! 

Para vestir yukata, dirigir-se diretamente ao prédio do Ogaki-shi Nishi Chiku Center  
Panfleto e mapa detalhado na prefeitura de Ogaki. 

Local: Ogaki-shi Nishi Chiku Center 
Minami Wakamori-cho 438 

 

  

 
 

 

 
 

 

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  

AGOSTO 
1▪29 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

 

29 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em abril de 2018 

1 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em setembro de 2017 

8 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em janeiro de 2017 

22 (4ª) 
Recepção: 

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

 

 

 

 

 

 


