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DECIDIDO O INSETO E ÁRVORE FLORÍFERA DO MUNICÍPIO! 

市の昆虫・花木決定しました！ 
Em comemoração aos 100 anos da administração municipal, como símbolo da preservação do meio 

ambiente e enverdecimento, recrutado do cidadão, foi decidido o inseto e árvore florífera do município. 
 

｢Hotaru (vaga-lume)｣ que fantasia a noite do início do verão. No 

município, além dos vaga-lumes genji e heike que moram na corrente 
de água límpida, há vaga-lume hime que habita a montanha 
Kinshozan em Akasaka-cho. Atividades de proteção também são 
realizadas em cada região e são populares. 

 

｢Hanamizuki (corniso)｣, que ganha lindas flores vermelhas, brancas 

e cor de rosa de meados de abril a meados de maio. No outono, é 
possível desfrutar de frutas vermelhas e folhas de outono. Na cidade 

há uma avenida com o apelido de ｢Hanamizuki doori｣, etc., e é 

plantado nas ruas e parques. 
Foi criado um design de símbolo. Utilizem o manual de design de 
símbolo que foi postado na HP do município. 
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｢Mirai he no isan｣ ｢Shō｣ ｢Ten on ryūkō｣ 

 

 

 

 

 

NOVO EDIFÍCIO 

DA 

 PREFEITURA 

市役所新庁舎 

MONUMENTO SÍMBOLO 

COOPERE COM O QUESTIONÁRIO AOS CIDADÃOS 
シンボルモニュメント  市民アンケートにご協力を 

 
Será colocado um monumento 

símbolo dentro da área do novo 
prédio da prefeitura, para que seja 
amado pelos cidadãos por muito 
tempo. Examinamos um grande 
número de obras inscritas de todo o 
país e estamos fazendo uma enquete 
aos cidadãos referente aos 3 
candidatos finais.   
Maiores informações: Chosha Kense-
tsu Suishinshitsu ( 0584-47-7439). 

◆Período: até 30 de novembro 
◆Quem se enquadra: cidadãos que residem, trabalham ou estudam 
no município. 
◆ Método de resposta: preencher a resposta no formulário 
determinado e enviar ou colocar na caixa de coleta instalada em 
cada instalação. Também é possível fazer através da HP do 
município. 
◆ Instalações com caixa de coleta instalada: Edifício principal 
(honchosha), escritório regional, escritório local, centro de serviço, 
centro regional, biblioteca, Kidspia Ogaki, sogo fukushi kaikan e 
outros num total de 36 locais. 

 

  
 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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PAGAREMOS A DESPESA DE PREPARAÇÃO PARA MATRÍCULA ANTES DO INGRESSO ESCOLAR  

お子さんの入学に必要な費用にお困りの保護者の方へ  入学準備費を入学前に支給します  
O município, vai pagar a ｢Despesa de preparação para matrícula (Custo de aquisição de material escolar,etc. 

necessário para admissão na escola) ｣ que faz parte do auxílio escolar, antes do ingresso escolar (planejado 
para início de março) 
◆Quem se enquadra: pessoa que satisfaz todos os requisitos a seguir 
  ➀ reside dentro do município (excluindo aqueles que se mudarem para fora da cidade antes 

do final de março de 2019 (H31)) 
  ➁ planeja matricular o filho(a) em um shogakko municipal de Ogaki em abril de 2019 
  ➂ baseado nos padrões do auxílio escolar (shugakko enjo) do município, se enquadra nos 

padrões do ｢(junyohogo)｣ (família que teve isenção (hikazei) ou redução (genmen) do 
imposto municipal, família que está recebendo o Jido fuyo teate, etc.) 

◆Requerimento: de 1 de novembro à 31 de janeiro de 2019 
◆Nota: Referente aos requerimentos de alunos novos do 1º ano do chugakko, as pessoas que receberam 

certificação do auxílio escolar (shugaku enjo) em março de 2018, não é necessário.    
 
 
 
 

 

 

   
A Secretaria de Educação franqueará a en-

trada nos estabelecimentos culturais confor-
me tabela abaixo, de 2 (sex) a 4 (dom) de 
novembro, em homenagem à Semana da 
Educação e Cultura. Serão realizadas várias 
exposições em cada estabelecimento. Não 
percam esta oportunidade! 
*Exceto as salas de reunião de cada estabele-
cimento.  
*Referente ao horário de funcio-
namento e conteúdo da exposição, 
contatar cada estabelecimento.  
 
※Museu de Artes Moriya Tadashi Bijutsukan fe-

chado 2 de novembro. 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO TELEFONE 

Castelo Ogaki 0584-74-7875 

Castelo Sunomata Ichiya-jo (Museu Sunomata 
Rekishi Shiryokan) 

0584-62-3322 

Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi 0584-84-8430 

Museu de Artes Moriya Tadashi Bijutsukan 0584-81-0801 

Suitopia Center (Cosmo Dome) 0584-74-6050 

Museu Rekishi Minzoku Shiryokan 0584-91-5447 

Museu Kyodokan 0584-75-1231 

Museu Kinshouzan Kasekikan 0584-71-0950 

Museu Kamiishizu Kyodo Shiryokan 0584-45-3639 

 

Maiores informações como método de requerimento, etc., no Setor Shomu-ka ( 0584-47-8022). 

― 文化の秋にふるさとを学ぼう ―  文化施設が入館無料に！ Franqueadas do dia 
2 a 4 de novembro 

 

 
平成 31年度 保育園・幼保園・認定こども園・幼稚園 入園児を募集！ 

 
A seleção das crianças para Creche, Jd. Creche (div. creche) e Escola Maternal 
Reconhecida (assist. cuidado (hoiku nintei)), será realizada pelo método de 
exame/julgamento do grau de necessidade de cuidado.  
A primeira chamada foi nos dias 10, 11 e 12 de outubro. 
Creche, Jd. Creche (div. creche) e Escola Maternal Reconhecida (assist. cuidado (hoiku nintei)) 
Para as pessoas que não conseguiram fazer a matrícula devido ao resultado da seleção, ou que não fizeram 
o requerimento de matrícula em outubro, será recebido o requerimento de matrícula da 2ª chamada nas 
Creches, Jardins Creche (div. Creche), e Escolas Maternais Reconhecidas com vaga(s), nos dias 26 e 27 de 
novembro, no horário de 8:30 a 12:00 horas.   
Jardins Creche (div. Jardim) e Jardins de Infância Públicos  
Para as pessoas que não conseguiram se matricular devido ao resultado da seleção, ou 
que não fizeram o requerimento de matrícula em outubro, será recebido o requerimento 
de matrícula da 2ª chamada nos Jardins Creche (div. jardim) e Jardins de Infância 
Públicos com vaga nos dias 26 e 27 de novembro, no horário de 8:30 a 12:00 horas para 
Jardins Creche (div. jardim), e no horário de 14:30 a 17:00 horas para Jardins de Infância.  
Referente aos Jardins de Infância Particulares e Escolas Maternais Reconhecidas 
(assist. ensino (kyoiku nintei)) 
Se informar diretamente nos Jardins de Infância e Escolas Maternais Reconhecidas. 
Maiores informações, no Setor Kosodate Shien-ka  ( 0584-47-7096) 
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◆Quando: 25 de novembro de 2018 (dom) das 12:00 às 16:00 horas 
◆Local: Sala de aula 6102 do Gifu Keizai Dai- gaku (Universidade de Economia de Gifu) Ogaki-shi kitagata-

cho 5 chome 50 
◆ Conteúdo: 

● Conselhos de um oficial de prevenção de desastres de 
como se preparar contra um desastre natural 

● Massagem cardíaca, tratamento de ferimento com san-
kakukin (pano triangular)  

● Intercâmbio cultural através da degustação de salgadi-
nhos brasileiros e comida vietnamita 

 
◆ Informações: 

Ogaki-shi Machi Zukuri Suishin-ka  (0584) 47-8546   Fax (0584) 81-7800 
 

P r o m o ç ã o : Município de Ogaki  
C o - p r o m o ç ã o : Associação de Intercâmbio Internacional de Ogaki 
C o o p e r a ç ã o : Gifu Keizai Daigaku (Faculdade de Economia de Gifu) ● Ogaki Shobo kumiai ● NPO Hojin 

Bosai Shien Network 
 

第 27回中山道赤坂宿まつり 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Akasaka desenvolveu-se como pousada 
da via Nakasendo que ligava Edo (Tokyo) e 
Kyoto. Nos fins da Era Edo, no 1º ano 
Bunkyu (1861), passou por esta via, o cortejo 
da princesa Kazunomiya, de mais de 7.800 
pessoas, que seguiu em direção a Edo, para 
se casar com o 14º Shogun Iemochi. 
Além desse cortejo, é encenado também os 
cortejos de 2 princesas, a Naminomiya, que 
se casou com o 9º Shogun Ieshigue, e da 
princesa Isonomiya, que se casou com o 10º 
Shogun Ieharu, rememorando dessa forma, 
os tempos passados. 
Data: 04 de novembro (dom) das 9:30 às 
16:00 horas 
Local: No parque Akasaka Honjin, e ao longo 
da via Nakasendo 

 

Maiores informações: na Comissão Executiva localizada dentro do Akasaka Shoko-kai   0584-71-0294 

 

 

Colabore com o controle de tráfego 
 ao redor do local 

Muitos eventos 
divertidos!! 

Foto do ano passado 

Assim como o terremoto de Kumamoto em 2016 e a enorme queda de energia causada 
pelo tufão n° 21 em 4 de setembro, desastres naturais ocorrem subitamente um dia. Para 
não ter dificuldades neste momento, participe do treino de prevenção contra desastres 
para aprender sobre o que deixar preparado habitualmente, e como proceder quando 
ocorrer um desastre natural.  

 

9:30∼◆Cerimônia de abertura 
9:45∼◆Performance da banda do Akasaka Chugakko 

10:00∼◆Mochi-maki (distribuição de mochi)  
12:10∼◆Presentear mudas de flores 
12:50∼◆Encenamento dos cortejos das princesas(em caso de chuva, 
será no ginásio do Akasaka Chugakko a partir das 12:40) 
14:20∼◆Distribuição dos bilhetes para sorteio 
15:00∼◆Cerim. de premiação da carta ilustrada (etegami) da viagem 
15:10∼◆Sorteio 
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VER. SENTIR. EXPOSIÇÃO DE LIVRO ILUSTRADO 

みる。かんじる。うまれる絵本展  
◆Quando: de 27 de outubro (sab) até 25 de novembro (dom) das 9:00 às 17:00 

horas ※Fechado todas as terças feiras e 5 de novembro 
◆Local: Galeria de arte do Suitopia Center 
◆Conteúdo: exposição de livros ilustrados feitos a mão por escritores de livros 

ilustrados feitos à mão e participantes do work shop. 
◆Maiores informações: Ogaki-shi Bunka Jigyo-dan ( 0584-82-2310). 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

▶QUANDO: Dia 11 de novembro (domingo) das 9:00 às 14:30 horas (recepção até as 14:00 

horas) 

▶LOCAL: Centro de Treinamento do Budokan 

▶QUEM SE ENQUADRA: A partir de Kokosei (ensino médio) 

▶INSCRIÇÕES: Preencher os dados necessários no formulário de inscrição distribuído no 

Budokan ( 0584-88-2550) a partir de 15 de outubro e entregar no mesmo local. 

♦MEDIÇÃO DA QUANTIDADE DE HEMOGLOBINA ▪ DENSIDADE ÓSSEA:  

Das 9:00 às14:30 horas  

♦YOGA: Das 11:00 às 12:00 horas   No. de vagas: 40 pessoas (por ordem de chegada). 

O que trazer: bebida, toalha de banho. 

♦BALLETONE: Das 13:00 às 14:00 horas   No. de vagas: 40 pessoas (por ordem de chegada). 

O que trazer: bebida, toalha para enxugar o suor, calçado para uso interno. 
 

 
 
 
 
 
 

REUNAM-SE TODOS! 

GINÁSTICA WANPAKU PAIS E FILHOS 

みんなあつまれ！わんぱく親子体操 

 

QUANDO: dia 2 de dezembro (dom) das 14:00 as 15:00 horas 
LOCAL: Ogaki-jo hall 

●Quem se enquadra: crianças de 3 anos até aluno do 2º ano do shogakko que 

residam no município e seus pais. ※Criança acompanhante, se for membro da 

família, pode participar em qualquer idade. 

●Conteúdo: pais e filhos vão fazer ginástica divertidamente junto com Sato 

Hiromichi (foto) que foi o 10º taiso no onisan do programa ｢Okasan to issho｣ da 

NHK. 

●No de vagas: pais e filhos 200 pares (sorteio) 

● Aplicação: de 1 a 26 de outubro, na HP do município 

｢moshikomi･enquete｣, ou preenchendo os dados necessários no 

formulário de inscrição distribuído no Setor Kosodate Shien-ka e 
outros, e entregando no mesmo setor ( 0584-47-7064).  

 

 
Durante a exposição, é possível experimentar fazer cartões utilizando papel 
colorido original. 

 

Projeto relacionado ｢Vamos fazer cartão de arte de papel 

colorido!｣ 

KENKO FESTA 2018 IN BUDOKAN 
健康フェスタ 2018 in 武道館 

 

 

ABERTURA GRATUITA DO CENTRO DE TREINAMENTO!  
Os participantes do Kenko Festa poderão utilizar gratuitamente das 9:00 as 14:30 horas. 

 
Projeto de comemoração dos 

100 anos da administração municipal 

 
 

Página p aplicação 
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TREINAMENTO DE PREVENÇÃO SOBRE DESASTRES NATURAIS AOS 

ESTRANGEIROS RESIDENTES EM OGAKI! QUEM NUNCA PARTICIPOU, NÃO 

DEIXE DE PARTICIPAR! QUEM JÁ PARTICIPOU, PARTICIPE NOVAMENTE 

PARA ELEVAR O CONHECIMENTO E FORTALECER NOSSO VÍNCULO. 

大垣市在住外国人向けの防災訓練！初めての方は是非参加を、そして前回参加した方も繰
り返し参加し、防災時への知識を高め、絆を強めよう～ 

 

Todos sabemos que o Japão devido a sua estrutura geológica e localização geográfica, é um país que 

constantemente estará sujeito às trágicas consequências como inundações, deslizamento de terras, invasão 

de ondas altas, incêndio e outros, decorrentes de terremotos, maremotos, tufões, etc.  

No mês passado, o tufão no. 21 aterrissou no território japonês com força total e causou grandes estragos 

do Sul ao Norte do Japão. Inclusive, passou também pela província de Gifu e deixou marcas derrubando 

postes, arrancando árvores, placas, destelhando casas, etc. Além da queda de energia por longas horas em 

boa parte da cidade de Ogaki, que gerou tensão e insegurança para muitos cidadãos nativos e estrangeiros. 

Mas, apesar dos estragos não terem sido tão graves comparados com outras regiões do país, as 

consequências do tufão foram suficientes para perceber o quanto estamos despreparados para uma situação 

de calamidade. 
 
 

IMAGINE... 

“Diante de uma cidade devastada, nos encontramos fragilizados, pequenos demais para o tamanho da 

tragédia... Para onde voltar os olhos? Onde e como estarão nossas famílias? Gritos pairam em nossos 

ouvidos e o socorro, quando virá? A segurança, a ordem não mais será garantida... Tudo dependerá do 

estado de lucidez de cada um...dos sobreviventes” 
 

 

Infelizmente somos impotentes diante de um desastre natural, o que não é estranho. Porém, com o 

treinamento em equipe ganhamos mais força para superarmos com lucidez as consequências posteriores. 

Portanto, para elevar a conscientização e prepará-los para o pior, é preciso entender que a iniciativa de 

refúgio já deve começar agora, antes mesmo do desastre acontecer! Como? Participando dos treinamentos 

de prevenção contra desastres naturais. Desde crianças, pessoas da terceira idade, cidadãos nativos e 

estrangeiros. Quanto mais marcarmos a nossa presença nestes encontros, nosso vínculo será maior, 

quanto mais pessoas participarem, ganharemos mais força. Suponhamos que mais de 30 estrangeiros de 

cada nacionalidade que vivem em Ogaki, venham a participar do treinamento e aprendam os procedimentos 

básicos de sobrevivência diante de uma calamidade como, primeiros socorros, como seguir até o refúgio, o 

que levar, como conviver em abrigos, etc., já será possível contar com o apoio de mais de 100 estrangeiros 

que podem servir de alicerce aos conterrâneos, levando informações e um pouco de segurança na língua 

de cada país.  

Logo, quero convidá-los a participar do treinamento de prevenção sobre desastres naturais que será 

realizado no dia 25 (dom) de novembro (detalhes, checar na página 3) e, novamente enfatizar que quanto 

mais pessoas participarem e quanto mais participarmos, melhor será nosso desempenho na hora da 

sobrevivência.                                                                           Saty 
 

Calamidades ocorridas em Ogaki no passado, 
causadas pelo tufão no. 6 (Inundação) 
 

No dia 10 de julho de 2002, na estação das chuvas, a 

cidade sofreu graves consequências do tufão no. 6, que 

causou aumento do nível d’ água dos cursos dos rios e 

acabou alagando principalmente a região do bairro 

Arasaki, atingindo mais de 450 casas (foto ao lado).  

Um dos assuntos que serão apresentados no próximo 

treinamento de prevenção sobre desastres naturais. 

Estamos aguardando a sua presença! 

 
 
 

 
（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) 

23 de novembro 
(6ª 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 novembro (3ª 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  

NOVEMBRO 
7▪28 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

 

28 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em julho de 2018 

7 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em dezembro de 2017 

14 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em abril de 2017 

21 (4ª) 
Recepção: 

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

