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Quando: dia 7 de outubro de 2018 das 9:20 as 17:00 horas 
Local: Tokiwa Jinja, Ogaki-jo Hall, Avenida em frente à estação JR de Ogaki e arredores 
Eventos: Carros alegóricos, parada de abertura, demonstração do corpo de armas do Castelo de Ogaki, motos Harley 
Davidson, parada especial da Tokyo Disney Resort 35 anos, desfile de grupos juvenis, danças folclóricas, e outros.  
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NA AV. EM FRENTE A ESTAÇÃO E OUTROS 

JUMANGOKU MATSURI 

PARADA DE PALANQUINS 

TOKYO DISNEY RESORT 35 ANOS 
PARADA ESPECIAL 

 
Projeto de comemoração dos 

100 anos da administração municipal 

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

Será realizado exame médico das crianças que irão ingressar no shogakko em abril de 2019 
conforme as datas a seguir. Para as crianças que se enquadram (nascidas entre 2 de abril de 
2012 a 1 de abril de 2013), foi enviado em início de setembro, notificação e questionário do exame 
médico. Em caso da notificação não chegar mesmo se aproximando da data de exame, se informar 
junto ao Setor Gakko Kyouiku-ka 0584-47-8023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O município enviou o novo certificado (jukyusha-sho), e o formulário de requerimento 

aos beneficiários do Sistema de Subsídio das Despesas de Assistência Médica [família 

só com mãe e os filhos menores (Boshi Katei) e outros, família só com pai e os filhos 

menores (Fushi Katei), e pessoas com deficiência física/mental (Shinshin Shogai-sha) ], 

em 18 de setembro. 

No formulário de requerimento de renovação em anexo, preencher os itens 

necessários, carimbar, e retornar sem falta ao Setor Madoguchi Service-ka. 

Como é esperado congestionamento no balcão de atendimento, utilize o envelope-

resposta que foi enviado (em anexo) para enviar o requerimento de renovação. 

O prazo de validade da carteira atual é até 30 de setembro. Em caso de receber 

atendimento em instituição médica a partir de 1 de outubro, apresentar sem falta, a 

carteira nova no balcão. O certificado expirado deve ser cortado e inutilizado 

pessoalmente. 

＊Maiores informações, no setor Madoguchi Service-ka Fukushi Iryou▪Koki Iryou Group (Tel. 0584-47-8140). 

※Há restrições de renda para a própria pessoa, cônjuge, pessoa responsável pelo sustento, etc.

 

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE BENEFICIÁRIO DO SUBSÍDIO DAS DESPESAS MÉDICAS  

NOME DO SISTEMA QUEM ESTÁ SUJEITO 

Sistema de subsídio das despesas de assistência médica 
à família só com mãe e os filhos menores (boshi katei) e 
outros. 

Mãe sem cônjuge que sustenta filho nascido a partir de 
2 de abril de 2000, este filho e outros. 

Sistema de subsídio das despesas de assistência médica 
à família só com pai e os filhos menores (fushi katei). 

Pai sem cônjuge que sustenta filho nascido a partir de 
2 de abril de 2000 e este filho. 

Sistema de subsídio das despesas de assistência médica 
à pessoas com deficiência física/mental (Shinshin Shogai-
sha). 

Pessoa que tem Caderneta de Deficiente Físico (grau 1

〜3) ou Caderneta de Deficiente Intelectual (A～B1) ou 

Caderneta de Deficiente Mental (grau 1・2). 

 

SISTEMA DE SUBSÍDIO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À FAMÍLIA SÓ COM MÃE E OS 
FILHOS MENORES (BOSHI KATEI) E OUTROS, FAMÍLIA SÓ COM PAI E OS FILHOS MENORES (FUSHI 

KATEI) E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA/MENTAL (SHINSHIN SHOGAISHA) 

母子家庭等、父子家庭、心身障害者医療費助成制度 医療費受給者証の更新 
 

Arasaki Shogakko Dia 29 (2ª) 13:00 ～ 

Makita Shogakko Dia 30 (3ª) 13:15 ～ 

■Exame de saúde de novembro 

T a r a Shogakko Dia 02 (6ª) 13:40 ～ 

Nisshin Shogakko Dia 05 (2ª) 13:30 ～ 

Ayasato Shogakko Dia 05 (2ª) 13:00 ～ 

Ehigashi Shogakko Dia 06 (3ª) 12:40 ～ 

Aohaka Shogakko Dia 12 (2ª) 13:00 ～ 

 

■Exame de saúde de outubro 

Higashi Shogakko Dia 02 (3ª) 13:00 ～ 

N i s h i Shogakko Dia 03 (4ª) 12:40 ～ 

Minami Shogakko Dia 03 (4ª) 13:00 ～ 

Sunomata Shogakko Dia 03 (4ª) 13:15 ～ 

Ichinose Shogakko Dia 04 (5ª) 13:15 ～ 

K o n o Shogakko Dia 05 (6ª) 12:45 ～ 

Shizusato Shogakko Dia 10 (4ª) 13:00 ～ 

 

 

T o k i Shogakko Dia 10 (4ª) 13:20 ～ 

Y a s u i Shogakko Dia 15 (2ª) 12:45 ～ 

Akasaka Shogakko Dia 15 (2ª) 12:45 ～ 

K o b u n Shogakko Dia 24 (4ª) 12:50 ～ 

Nakagawa Shogakko Dia 24 (4ª) 13:00 ～ 

Kawanami Shogakko Dia 25 (5ª) 13:00 ～ 

K i t a Shogakko Dia 26 (6ª) 12:40 ～ 

U r u u Shogakko Dia 26 (6ª) 13:15 ～ 
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Quando: 10 de novembro (sab) das 14:00 as15:00 horas.  
Local: Suitopia Center Cosmo Dome. Conteúdo: Apreciar a performance 
de guitarra acústica também conhecida como violão acústico pelo 
guitarrista Kumagai Tomohisa (foto) envolto nas estrelas do planetário. 
Lotação: 150 pessoas.  
Taxa de entrada (todos os assentos livres): ¥500 (gratuito para crianças 
pré-escolares que vão assistir no colo). Venda de bilhetes de admissão: 
no escritório do Suitopia Center, HP do Ogaki-shi Bunka Jigyodan, etc. a 
partir das 10:00 horas do dia 14 de setembro.  
Maiores informações: no Ogaki-shi Bunka Jigyodan tel: 0584-82-2310. 
 

VAMOS FAZER UM GAME RETRO! CURSO DE ICT PARA CRIANÇAS 

レトロゲームを作ってみよう！ こどもＩＣＴ講座 
■Quem se enquadra: Alunos do 4º ao 6º ano do shogakko do 
município. ■Quando: 11 de novembro (dom) 【parte 1 ● game 
de tiro】das 9:00 as 12:00 horas 【parte 2 ● game de puzzle】
das 13:30 as 16:30 horas. ■Onde: Softopia Japan Dream koa 
1F Next koa. ■ Conteúdo: Desenhar uma ilustração no 
computador pessoal e criar um game retro, utilizando código de 
programação. ■Lotação: 20 pessoas cada (sorteio). 
■Taxa de participação: 500 ienes cada. ■Requerimento: 
preencher os dados necessários no formulário distribuido no Setor 
Joho Kikaku-ka e enviar ao mesmo setor (〒503-8601 marunouchi 
2-29 Tel.:0584-47-8249 Fax.: 0584-77-2525) ou através da HP do 
município「Moshikomi･enquete」até as 17:00 horas do dia 22 de 
outubro. 

VACINAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INFLUENZA PARA IDOSOS 

高齢者 インフルエンザ予防接種 

A partir do dia 15 de outubro, terá início, a vacinação preventiva contra Influenza para idosos. 
É possível receber a vacina 1 vez durante o período na instituição médica consignada pelo 
município. Maiores informações no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322).  
 

◆Quem se enquadra: pessoas a partir de 65 anos com registro de residente no município de 

Ogaki que desejam receber a vacina. 

※Porém, pessoas com idade a partir de 60 anos até 65 anos incompletos com deficiência grave nas funções 

do aparelho respiratório, rim e coração (equivalente ao nível 1 do Shinsho) que desejam receber a vacina 
estão enquadrados. 

◆Período de vacinação: de 15 de outubro (seg) à 31 de dezembro (seg). 

◆Taxa de vacinação: ¥1,700 ienes (famílias beneficiárias do subsídio subsistência (seikatsu hogo), que 

portando o carimbo, fizerem o procedimento necessário no Hoken Center antecipadamente, será gratuita). 

◆Requerimento: diretamente na instituição médica consignada pelo município (postado na HP do município a 

partir do dia 1 de outubro e no folheto de circulação (han kairan tirashi) de 1 de outubro).  

※Pessoas que desejam aplicar a vacina com um médico fora da cidade, se informar no Hoken Center. 
 

FESTIVAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE OGAKI 

大垣市芸術祭 
O festival de artes da cidade de Ogaki será realizado de 20 de outubro a 2 de dezembro no Suitopia Center 

(Bunka kaikan･Gakushukan･Shimin kaikan). 
 A entrada é gratuita (alguns eventos necessitam de bilhete, e a distribuição será feita 

a partir do dia 1 de outubro na frente do escritório do Suitopia Center).  
Haverá vários eventos como exposição de artes, exposição literária, música japonesa･

dança japonesa, cerimônia do chá, etc. 
No dia 4 de novembro (dom) das 10:00 às 14:30 horas na sala de chá, haverá exibição 

autêntica da cerimônia do chá (necessita de bilhete de chá que será distribuído na frente 
do escritório do Suitopia Center a partir do dia 29 de outubro). 

 

 
PLANETA LIVE プラネタライブ 
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EXPERIÊNCIA DE DESENTERRAR BATATA DOCE PARA PAIS E FILHOS親子でさつまいも掘り体験 
Quem se enquadra: alunos do shogakko e chugakko de família monoparental, seus 
irmãos e irmãs mais novos e seu responsável. Quando: dia 14 de outubro (domingo) das 
10:00 as 13:00 horas. ※Se reunir no Nambu Kosodate Shien Center 
Onde: Na área determinada na horta do showa 1 chome. Número de vagas: 15 
grupos/pares (por ordem de chegada). Inscrição: de 1 a 30 de setembro, trazendo 
documento que possa provar que é família monoparental ao Ogaki-shi boshi fushi kafu 
fukushi rengo-kai (dentro do Nambu Kosodate Shien Center) 0584-47-7014. 

 

SETEMBRO É A ｢SEMANA DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER｣ 
OS EXAMES MÉDICOS PREVENTIVOS SÃO IMPORTANTES P/ PROTEGER NOSSAS VIDAS  

９月は、「がん征圧月間」  受けよう！命を守る大切な健診 
O câncer é o causador número 1 de morte de japoneses. No Japão, em cada 2 pessoas, 1 desenvolve o 

⌈câncer⌋ e a cada 3 pessoas, 1 tem falecido. No entanto, diz-se que 90% do câncer pode ser curado quando 
detectado e tratado no estágio inicial.   

Todos os anos em setembro, é a ｢semana de prevenção contra o câncer｣. Aproveite 
esta ocasião para fazer o exame preventivo contra o câncer e proteger a sua vida. Em 
caso de necessitar fazer um exame mais minucioso em decorrência do resultado do exame, 
faça o exame minucioso sem falta. O exame preventivo realizado pelo município (conforme 
tabela abaixo), é um exame de ｢câncer com conteúdo baseado em evidências científicas｣ 
recomendado pelo país e com valor baixo a ser pago pela própria pessoa baixo devido ao 
subsídio da cidade. Maiores informações no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem se enquadra 
no exame 

Detalhes do exame Local principal Valor a pagar 

Câncer de 
estômago 

Pessoas a partir de 
50 anos 

Radiografia tomando bário Ogaki tokushukai byoin e outros ¥500 

Câncer de 
pulmão 

Pessoas a partir de 
40 anos 

Radiografia do tórax e ex. de 
escarro (pessoa a partir de 50 
anos que tiver necessidade) 

O veículo de exame médico passa em 
cada região 

Gratuito※ex. 
escarro¥500 

Câncer de 
intestino 
grosso 

Pessoas a partir de 
40 anos 

Coleta de fezes por 2 dias 
Ogaki-shi Hoken Center, Centros 

regionais, etc. 
gratuito 

Câncer de 
útero 

Mulheres a partir de 
20 anos 

Coleta tecido do colo do útero 
Instituições médicas consignadas dentro 

do município, etc. 
¥500 

Câncer de 
mama 

Mulheres a partir de 
35 anos 

Mamografia e palpação 
(opcional) 

Shimin Byoin, Ogaki Tokushukai Byoin, 
Ichikawa Geka, etc. 

¥1,000 

 

４０歳を迎えたら骨粗しょう症検診を！ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A massa óssea dos humanos, continua a aumentar até aproximadamente 20 anos e começa a diminuir a 
partir dos 40 anos. Conheça a sua massa óssea e leve uma vida que permita suprimir a diminuição da mesma. 
  
◆Quem se enquadra: Mulheres com idade entre 40 a 70 anos com endereço registrado dentro 
do município. ◆Período de exame: Até 31 de outubro (qua). ◆Local de exame: Nas 
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. ◆Como fazer o exame: Fazer requerimento até 19 de outubro 
(nos dias de semana) no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322), e fazer o exame em 
uma das instituições médicas credenciadas. 

 

(9月24日〜30日は結核予防週間)  
Muitas vezes a tuberculose é considerada uma doença do 

passado, mas no Japão, mesmo atualmente, por ano cerca de 
20.000 pessoas desenvolvem a doença e cerca de 2.000 
pessoas falecem desta terrível doença. 

No entanto, a identificação precoce possibilita o 
tratamento e a rápida recuperação da saúde. E 
também para prevenir o contágio de pessoas ao 
redor, se apresentar os seguintes sintomas, 
submeter-se aos exames médicos o quanto antes. 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center  0584-75-2322 

 

 

〈Principais sintomas da tuberculose〉 

 Tosse ▪ catarro por mais de 2 
semanas. 

 Dor no peito 
 Perda contínua de peso 
 Febre baixa contínua 
 Corpo cansado   

 

 

 

 

Referente a programação, detalhes de quem se enquadra, método de consulta, etc., verificar no 
｢Guia de saúde｣ página 10 a 11 do Informativo Koho Ogaki ou na Home page do município. Além 
disso, é possível fazer reserva na WEB através de computador pessoal, smartphone, etc. 
Pesquisar 【Ogaki-shi kenshin】 

Código QR p/ 
fazer reserva 

http://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000009/9797/H30iryoukikann.pdf


5 

 

 
PERGUNTAS ＆ RESPOSTAS SOBRE IMPOSTOS   

日本の税金 Q＆A 
Nestes últimos anos como intérprete da prefeitura de Ogaki, tenho acompanhado e sentido na 

pele, a real situação dos brasileiros no âmbito geral de vida. Uma das maiores dificuldades 
enfrentadas, trata-se do pagamento de impostos em virtude da instabilidade financeira. O que 

não inclui apenas trabalhadores estrangeiros mas também, cidadãos japoneses. Menciono isso para descartar a 
ideia destorcida de “discriminação” que tende a acontecer nos balcões de consulta.  

Bem, não sou perita em assuntos que se referem a tributação. O que sei, é que estamos sujeitos a imposições 
fiscais desde consumo de alimento, combustível, moradia, etc. Além do imposto que recai sobre a renda recolhida 
na fonte (na folha de pagamento), imposto residencial e de veículo. Nesta ocasião, gostaria de alertar os brasileiros 
que estão completando um ano de estadia e trabalho no Japão, sobre o susto que terão caso estiverem sujeitos a 
taxação de impostos no próximo ano fiscal. O que é natural quando está empregado de janeiro a dezembro. 
Também, quero ressaltar que todo cidadão por lei, que obtenha qualquer tipo de renda deve declarar seu ganho e, 
estará sujeito a contribuição dos impostos através de boletos de pagamento ou descontado no salário. Caso 
contrário, sem querer você estará sonegando os impostos. Saibam que... não estou “puxando a sardinha” para 

lado algum. Mas sim, tentando esclarecer como funciona as coisas 
por aqui e auxiliar de alguma forma para que todos consigam 
desfrutar do óbvio da vida. “Uma vida sem atrasos, uma vida 
pacífica”. Principalmente, quando trata-se da busca de 
estabilidade de vida e ou permanência no Japão, ou quando 
desejar trazer familiares do Brasil, dentre outros. Para isso, 
separei algumas respostas das dúvidas mais frequentes com a 
colaboração de profissionais do setor tributário e do recolhimento 
de impostos.  

 

1. Meu salário diminuiu. Tem como diminuir o valor do imposto municipal/provincial deste ano?  
O imposto municipal/provincial atual é calculado com base na renda obtida durante o ano anterior. Portanto, 
não haverá alteração no valor do imposto atual. Caso haja queda no valor do salário deste ano, poderá 
influenciar no valor do imposto municipal/provincial do próximo ano fiscal, para valor menor. 

          

2. Até quando devo pagar meus impostos? 
O pagamento deve ser efetuado dentro do prazo de pagamento. 
Em caso de impossibilidade, consultar o balcão de atendimento. 
 

3. Gostaria que o imposto municipal/provincial fosse descontado do salário. Como faço? 
Cabe a empregadora decidir e comunicar a prefeitura sobre a dedução do imposto municipal/provincial na 
folha de pagamento. Consultar a empresa para quem trabalha. 
 

4. Como faço para obter os documentos dos impostos solicitados pela imigração? 
Os documentos poderão ser obtidos na prefeitura e nos postos de serviços da prefeitura. Porém, caso a 
empregadora não comunicar a prefeitura sobre o rendimento do funcionário referente ao ano anterior, o 
próprio funcionário deverá declarar a sua renda. Caso contrário, os documentos referentes ao imposto de 
renda não serão emitidos. Para a declaração do imposto de renda, será necessário apresentar o 
comprovante de imposto de renda retido na fonte, “Gensen Choshu Hyo”, emitido pela empregadora. 

 

5. Estou indo para o Brasil em julho, mesmo assim, preciso pagar os impostos deste ano?  
As pessoas residentes no Japão na data 1 de janeiro, tem a obrigação de pagar os impostos municipais 
referente a renda obtida no ano anterior (de janeiro a dezembro). Portanto, efetuar o pagamento do valor 
integral de todos os impostos antes de sair do país. 
 

6. Estou indo para o Brasil em março, como faço para pagar os impostos do próximo ano fiscal? 
Caso esteja sujeito a taxação do imposto no próximo ano fiscal, deverá providenciar um parente ou amigo 
para administrar o pagamento dos impostos em seu lugar “Nozei Kanri Nin”, outrossim, pelo método de 
pagamento antecipado do valor calculado provisoriamente, ou seja, pagamento do imposto previsto “Yotei 
Nozei”. 
 

7. Quais as consequências que terei caso não pagar os impostos? 
Caso atrase o pagamento dos impostos, passará a receber carta de aviso “Tokusokujo” (cartão postal de 
dupla face usado para pagamento), não sendo confirmado o pagamento, receberá uma intimação de 
cobrança “Saikokusho”, seguido de advertência das providências administrativas de atraso do pagamento 
“Taino Shobun no Keikoku”, por carta. Quanto mais atrasar o pagamento, será cobrado fora o valor do 
imposto fixo, taxa por cada carta de aviso que for enviada, além dos juros. Mesmo assim, caso continue 
inadimplente, será efetuado averiguação dos bens e providência administrativa de atraso de pagamento 
(confisco). 
 

＊Quem não fez a declaração do imposto de renda pela empregadora, deve declarar na Receita Federal.  Saty 

 

 
（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）
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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) 

8 de outubro 
(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 11 de outubro (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  

OUTUBRO 
3▪24 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

 

24 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em junho de 2018 

3 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em novembro de 2017 

10 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em março de 2017 

17 (4ª) 
Recepção: 

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

