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PASSEIO DE BARCO DE OGAKI,  

A CIDADE DAS ÁGUAS 
水の都おおがきたらい舟 

 
A Associação de Turismo de Ogaki realizará o ⌈Passeio 

de Tarai Bune (barco em forma de tina de madeira) de 

Ogaki, a cidade das águas⌋, que desce suavemente, o rio 

Suimongawa de outono.  

※Sistema de reserva antecipada 

Data de operação: de 6 de outubro a 25 de novembro 

aos sábados▪domingos▪feriados ※Pode ser cancelado 

por motivo de tempo chuvoso, etc. 

Horário de embarque:  

 

 
 

Duração: aproximadamente 30 minutos 

Lotação: até 3 pessoas por barco (peso total dos 

passageiros até 180 kg) ※ Crianças (até alunos do 

shogakko), necessitam de acompanhamento de 

pai/responsável. Crianças abaixo de 4 anos), não podem 

embarcar.  

Taxa de embarque: ¥2.000 por barco. 

Reservas: a partir das 8:30 horas do dia 1 de agosto, na 

HP da Associaçao de Turismo de Ogaki (Ogaki Kanko 

Kyokai) ou pelo telefone 0584-77-1535. 

 

 

 

おおがき芭蕉楽市 
 
Quando e onde: 【dia 1 de setembro (sab)】na praça de 

eventos do Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi e 【dia 

2 de setembro (dom)】na Feira Genki Hatsuratsu (Avenida em 

frente à estação de Ogaki). 

Horário: das 10:00 às 15:00 horas【Realizado mesmo em caso 

de chuva fraca】 

Conteúdo: Exposição de produtos de turismo e intercâmbio, 

corner de comidas e bebidas, eventos de palco, piscina especial 

utilizando madeira de desbaste de Kamiishizu, stamp rally, 

sorteio de produtos especiais, etc. 
 

①09:00 ~ ②10:20 ~ ③11:40 ~ 

④13:00 ~ ⑤14:20 ~ ⑥15:40 ~ 

INFORMATIVO 
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ESTAMOS RECRUTANDO PARTICIPANTES E 

ESPECTADORES PARA O NHK NODOJIMAN 

ＮＨＫのど自慢  出場者と観覧者を募集! 
 
A NHK Gifu Hosokyoku e o município, vão realizar o｢NHK Nodojiman｣. 

 
Quando: dia 4 de novembro (dom)   início: 11:45 horas  

<Pré-seleção> dia 3 de novembro (sab)   abertura: 11:45 horas 

Local: Shimin Kaikan (Shinden-cho) 
Convidados: Mori Masako e Mizuki Nana 
Número de participantes: aproximadamente 20 pessoas/grupos (na 
pré-seleção, aproximadamente 250 pessoas/grupos) 

 
【 Requerimento para participação 】 Estão sujeitos, pessoas 

amadoras a partir do chugakko (estudantes do chugakko deverão estar 
acompanhados pelos pais/responsáveis em ambos os 2 dias e escrever 

o nome e o telefone dos pais/responsáveis na hora do requerimento). Escrever o ➀Cep, ➁Endereço, ➂

Nome (furigana), ➃Idade, ➄Sexo, ➅Número de telefone, ➆Ocupação (estudantes do chugakko, koko e 

daigaku, escrever também as atividades extracurriculares (bukatsu)), ➇Nome da música e cantor e ➈Motivo 

da seleção, no verso do endereço de destino (oshin-yo rimen) do hagaki (cartão postal) duplo com resposta 

paga (ofuku hagaki) e ➀Cep, ➁Endereço e ➂Nome, na parte da frente do hagaki para resposta (henshin-

yo) até o dia 21 de setembro (data da chegada) ※Na pré-seleção também, será execução de banda ao vivo e 

não será possível especificar o tom.  
 
【Requerimento para assistir】Escrever o ➀Cep, ➁Endereço, ➂Nome e ➃Telefone no verso do endereço 

de destino (oshin-yo rimen) do hagaki (cartão postal) duplo com resposta paga (ofuku hagaki) e ➀Cep, ➁

Endereço e ➂Nome, na parte da frente do hagaki para resposta (henshin-yo) até o dia 28 de setembro (data 

da chegada). Após sorteio, será enviado o bilhete de ingresso (com 1 bilhete podem entrar 2 pessoas) aos 

sorteados, e a notificação aos não sorteados por volta do dia 18 de outubro respectivamente.  ※Para crianças 

a partir de 1 ano de idade será necessário bilhete de ingresso. 
 
Endereço de destino: 〒500-8554 NHK Gifu Hosokyoku ｢NHK Nodojiman Shutsujo (ou Kanran)｣ gakari 

※As informações obtidas no requerimento serão utilizadas para a comunicação do resultado do sorteio, etc. e 

também podem ser utilizadas para solicitar a taxa de recepção (jushin-ryo) da NHK. 
 
Informações:  
NHK Gifu Hosokyoku ( 058-264-1111) ou Shisei 100 Shunen Kinen Jigyo Suishin Shitsu ( 0584-47-8547). 
 

 

 
 
            

O município enviou o formulário para notificação de situação atual, etc., às pessoas que estão 
recebendo o Jido Fuyo Teate, Tokubetsu Jido Fuyo Teate, etc. (incluindo pessoas com 
suspenção de pagamento devido à restrição de renda). O Jido Fuyo Teate foi enviado em final 
de julho e o Tokubetsu Jido Fuyo Teate em meados de agosto. 

Preencher a notificação de situação atual, etc., com as informações necessárias, carimbar, e 
entregar até a data determinada. O recebimento será aceito somente durante os dias de semana, 
nos balcões de atendimento (somente o Jido Fuyo Teate terá recebimento em sábado e domingo 
determinado). Em caso de não apresentação dentro do prazo, o pagamento será interrompido. 
Alertamos que além disso, se não fizer este procedimento durante 2 anos, haverá prescrição do 
direito de recebimento.  

O prazo de entrega é como segue abaixo: 
 
 

 
 
Nota: Somente o Jido Fuyo Teate será recebido nos dias 25 (sab) e 26 (dom) de agosto das 10:00 as 15:00 

horas na sala de reuniões n° 5 localizado no 1º andar do prédio principal da prefeitura. 

 

 

 

ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL 
各種手当の現況届などの提出を 

 

[Jido Fuyo Teate] 
De 1 a 31 de agosto 

27 e 28 deagosto 

[Tokubetsu Jido Fuyo Teate] 

De 13 de agosto a 11 de setembro 

Local de entrega e informações:  

Setor Kosodate Shien-ka (☎ 0584-47-7092) 

[Tokubetsu Shogaisha Teate]   [Shogaiji Fukushi Teate]   [Keikateki Fukushi Teate] 

Foi enviado em meados de agosto e o prazo de entrega é de 10 (sex) de agosto a 11 (ter) de setembro. 

Local de entrega e maiores informações: Setor Shogai Fukushi-ka (☎ 0584-47-7298). 

 

Projeto de comemoração dos 
100 anos da administração municipal 
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ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO (DECISÃO) DA TAXA DO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE  

国民健康保険料の通知書をを８月中旬に郵送 
O município enviou em meados de agosto, a notificação de alteração (decisão) da taxa 

do Seguro a partir da quarta parcela (agosto). O valor das parcelas de 4 a 10, são 
calculadas dividindo por 7 o valor resultante da subtração das parcelas de 1 a 3 do valor 
anual da taxa de seguro. Maiores informações: no Setor Madoguchi Service-ka 
Kokumin Kenko Hoken Group ( 0584-47-8132). 
 

ENVIAREMOS A NOTIFICAÇÃO DA TAXA KAIGO HOKEN (SEGURO DE CUIDADOS AO IDOSO) 

介護保険料の通知書を郵送します 
 

O município vai enviar a notificação de taxa do Kaigo Hoken do ano fiscal 30 (2018) às pessoas a partir de 
65 anos. Quando a notificação chegar, verifique o valor do seguro e o método de pagamento (cobrança especial 
ou cobrança comum). Maiores informações no Setor Korei Kaigo-ka ( 0584-47-7406).  
COBRANÇA ESPECIAL  
Quem se enquadra: pessoas com valor anual do shogai nenkin (pensão por invalidez) ▪ izoku nenkin 
(sobrevivência) ▪ rorei nenkin (aposentadoria por idade) a partir de ¥180.000.  

Notificação: será enviada em meados de setembro. 

Método de pagamento: dedução da pensão (nenkin). ※Mesmo aqueles que recebem pensão anual a partir 

de ¥180.000, as pessoas que atingiram 65 anos no percurso do ano fiscal ou que vieram transferidas de outros 
municípios, etc., terão cobrança normal temporariamente até a mudança para a cobrança especial. 
COBRANÇA NORMAL 
Quem se enquadra: pessoas com valor anual do shogai nenkin (pensão por invalidez) ▪ izoku nenkin 
(sobrevivência) ▪ rorei nenkin (aposentadoria por idade) abaixo de ¥180.000.  

Notificação: enviada em meados de agosto.  
Método de pagamento: boleto de pagamento ou transferência bancária. 
 
 
 
 
 
 
  

O município, está realizando até final de fevereiro de 2019 (H31), o exame preventivo do câncer do útero (colo 
e corpo uterino) deste ano fiscal. Como quase não há sintomas subjetivos no estágio inicial do câncer, é muito 
importante a detecção precoce através do exame preventivo. Quem ainda não fez o exame preventivo, não pode 
perder esta oportunidade. 
◆Quem se enquadra: Mulheres com idade acima de 20 anos com endereço registrado em Ogaki. 
◆L o c a l  d e  e x a m e : Nas instituições médicas credenciadas dentro do município como segue abaixo. 
◆Como fazer o exame: Contactar a instituição médica com antecedência, e ir diretamente, munido de do-

cumento de identificação contendo endereço, nome e data de nascimento. 
◆T a x a  d e  e x a m e : Somente colo uterino 500 ienes      Colo e corpo uterino 1,000 ienes. 

※Exame de corpo uterino, somente pessoas que o médico reconhecer a necessidade.   
◆Maiores informações: No Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 
 

LISTA DAS INSTITUIÇÕES MÉDICAS CREDENCIADAS 

INSTITUIÇÃO MÉDICA LOCALIZAÇÃO TEL 

Ichikawa gekka (nec. reserva) Minami wakamori-cho 328 
75-5078 
74-7065 

Ogaki Tokushu-kai Byouin (nec. reserva) Hayashi-machi 6 chome 85-1 77-6110 

Kanamori Byouin (nec. reserva) Arao-cho 58 91-3331 

Clinic Mama Imajuku 3 chome 34-1 73-5111 

Kodama Ladies Clinic Takasago-cho 1 chome 31 82-1155 

Hattori Ladies Clinic Ooi 2 chome 38-3 74-5550 

Manabe Iin Hanazono-cho 4 chome 10-1 75-1211 

Mori Ladies Club Clinic Gama-cho 1 chome 13 74-1888 

Yamagishi Maternity Clinic Tawara-machi 133 75-5688 
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O O157 é um dos tipos de Escherichia coli patogênica, e uma vez infectado, após o período de incubação 

de 2 a 14 dias, causa diarreia, febre, dor estomacal. Em casos graves, pode resultar em fezes com sangue, 
uremia, distúrbio de consciência, etc.  

A infecciosidade e a toxidade são fortes, e principalmente crianças, idosos e pessoas 
com o sistema imunológico enfraquecido, requerem atenção especial. 

Tomar cuidado com os cinco pontos a seguir e se prevenir.  
 
◆◆ CINCO PONTOS PARA PREVENÇÃO DO "O157" ◆◆ 
 
① Lavar bem as mãos e desinfetar antes de cozinhar ou após o uso do banheiro. 
② Na hora de cozinhar, deve-se cozer bem até o interior do alimento (75°C por mais de 1 minuto). 
③ Os alimentos preparados, devem ser consumidos o quanto antes. Em caso de conservação, conservar 

em baixa temperatura em geladeira, etc., evitando a proliferação de bactérias. 
▪Evitar consumir alimento que ficou mais de 2 horas na temperatura ambiente. 
▪Não fazer descongelamento natural a temperatura ambiente, utilize o micro-ondas, 

etc., para descongelar. 
▪Quando for guardar a comida restante na geladeira, escreva a data no recipiente, e 

se não conseguir comer, eliminar o mais rápido possível. 
④ Separar os utensílios de cozinha como facas, tábuas de corte, etc., conforme a 

finalidade do uso para evitar a contaminação. 
⑤ Após o uso dos utensílios de cozinha, deve lavá-los bem com detergente e secá-los o suficiente.  

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

EXAME NOTURNO DE TUBERCULOSE E CANCER DE PULMÃO結核・肺がん 夜間検診 
 
✽Quando: 10 de setembro (2ª 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 câncer 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) 
 

OUTONO DA ARTE NO MUSEU DE ARTES MORIYA TADASHI BIJUTSUKAN 
Work shop para crianças  守屋多々志美術館  芸術の秋  子どもワークショップ 

 
Alvo: Alunos do sho▪chugakko e seus pais/responsáveis.  

※A criança pode participar sozinha. 

Local: Museu de Artes Moriya Tadashi Bijutsukan. 

Conteúdo: Apreciação de obras de arte e atividades conforme a tabela abaixo. 

Lotação: 20 pessoas por cada atividade (por ordem de chegada). 

Observações: entrada gratuita também para os pais/responsáveis acompanhantes. 

Inscrição: no mesmo museu (☎ 0584-81-0801) ※É possível fazer inscrição através 

da HP do município ⌈Moshikomi(inscrição)▪anketo(enquete)⌋.  

QUANDO CONTEÚDO 

15 de setembro (sáb) 

9:30 às 11:30 

Divirta-se com a cerâmica 

21 de outubro (dom) Divirta-se com o sputtering (pulverização catódica) 

18 de novembro (dom) Artesanato de Natal 

8 de dezembro (sab) Criar cartões de ano novo (nengajo) com carimbo de borracha 
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A cidade em festa! 大垣市１００歳を祝って！ 
Se você tem acompanhado o informativo amigo, já deve ter conhecimento de que neste ano 

fiscal, a cidade de Ogaki está em festa em virtude dos 100 anos de emancipação político-

administrativa. São vários os eventos de comemorações já realizados e que estão por vir ainda 

neste ano fiscal. Espero que estejam conseguindo desfrutar das atrações, a começar pelos 

grandes eventos já realizados como, o torneio nacional de robôs que aconteceu em maio, seguido do encontro de 

maior número de casais em junho, para degustarem juntos e simultaneamente o doce típico da cidade “Mizu Manju”, 

que registrou 1613 pares, inclusive com a participação de brasileiros, levando o nome da cidade ao Recorde 

Mundial do Guinness, quebrando o recorde anterior de 850 pares. Já no dia 29 de julho, tive a oportunidade de 

assistir de perto a apresentação de Sumo dos grandes lutadores da Associação de Sumo do Japão, que incluiu a 

cidade de Ogaki em seu tour regional, para comemorar o centésimo aniversário da cidade. Sem dúvida, levarei 

esta recordação para sempre, deste ano tão especial. Mas o ano fiscal, ainda está pela metade e muitos eventos 

ainda estão por vir. Portanto, não deixem de acompanhar as próximas 

programações pelo informativo amigo e ou checar as atrações pelo site 

oficial “ogaki100th.com”, ou através dos folhetos que estão à disposição no 

Hall da prefeitura. Outrossim, além dos eventos, foi criada a canção do 

centésimo aniversário da cidade “Koremade kara Korekara e”, composta 

pelo famoso poeta japonês Tanikawa Shuntaro. E trago no alfabeto romano 

juntamente com o seu significado em português para compartilhar com os 

amantes da cidade. Esta canção vem sendo tocada nos eventos, na 

prefeitura e outros locais públicos. Para escutar, basta buscar no site oficial 

ou no YouTube pelo título da música.                                                                                                                                                  

Saty 

Canção do centésimo aniversário de emancipação 

político-administrativa da cidade de Ogaki 
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（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

KOREMADE KARA KOREKARA E ♪ 
 

Nihon no mannaka Ogaki no 
Daichi no shita kara waku mizu wa 
Mukashi wo ima ni musubu mizu 
Kiyoraka ni hito wo uruoshi 
Koremade kara korekara e 
Koremade kara korekara e 
Inochi inochi 
Nobi nobi Ogaki 

 

Nihon no oheso Ogaki ni 
Owari hajimaru kono michi wa 
Higashi to nishi wo tsunagu michi 
Iki iki to hito wa yukikai  
Koremade kara korekara e 
Koremade kara korekara e 
Mirai mirai 
Waku waku Ogaki 

 

Koremade kara korekara e 
Koremade kara korekara e 
Inochi inochi 
Nobi nobi Ogaki! 

 

Ra ra rarararara 
Rararara ra 
Ra rarararara 
Ru ru ru ru 

 

A partir de, até agora à daqui para frente♪ 
 

A água que verte sob a vasta terra de Ogaki, 
Bem no meio do Japão, 

Água que liga o passado e o presente, 
Refresca as pessoas com pureza, 

A partir de, até agora à daqui para frente 
A partir de, até agora à daqui para frente 

Vida, vida, 
Ogaki, descontração! 

 

Em Ogaki, umbigo do Japão, 
Esta estrada que termina e inicia, 

É a estrada que liga Leste e Oeste, 
O vai e vem das pessoas animadas, 

A partir de, até agora à daqui para frente 
A partir de, até agora à daqui para frente 

Fututo, futuro, 
Ogaki, euforia! 

 

A partir de, até agora à daqui para frente 
A partir de, até agora à daqui para frente 

Vida, vida, 
Ogaki, descontração! 

 

Ra ra rarararara 
Rararara ra 

Ra rarararara 
Ru ru ru ru 
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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) 

17 de setembro 
(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 20 de setembro (5ª feira).- 
- 

24 de setembro 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 27 de setembro (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  

SETEMBRO 
5▪26 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

 

26 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em maio de 2018 

5 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em outubro de 2017 

12 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em fevereiro de 2017 

19 (4ª) 
Recepção: 

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

