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PASSEIO DE BARCO E TARAI BUNE EM OGAKI 

REFLEXÃO DA PRIMAVERA NAS ÁGUAS DO RIO 
舟下り水面に映る春模様  

❀ ❀ 
Que tal desfrutar de 2 tipos de passeio de barco no rio Suimongawa nesta estação amena. Ambos, descem o 

rio vagarosamente em aproximadamente 30 minutos, iniciando em frente ao estacionamento municipal 
Higashitogawa (Takasago-cho) e indo até a frente do Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi (Funamachi), 
onde se pode contemplar a paisagem da primavera no percurso de aproximadamente 1,1 kilometros. Além disso, 
solicitamos a sua compreensão quanto ao serviço que pode ser suspenso em caso de tempo chuvoso. 

As reservas para embarque, iniciaram a partir das 8:30 horas do dia 1 de fevereiro, por telefone ou Homepage 
da Associação de Turismo de Ogaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na Associação de Turismo de Ogaki (Ogaki Kanko Kyokai) 
〒503-0923 Ogaki-shi Funamachi 2-26-1  ☎ 0584-77-1535 
※É possível confirmar a disponibilidade de lugares e fazer reserva de embarque através 

da HP da mesma associação (Ogaki▪nishimino kanko portal http://www.ogakikanko.jp) 
  
ABERTURA EXTRAORDINÁRIA DO CASTELO SUNOMATA ICHIYA-JO  

墨俣一夜城の臨時開館 
 

O Castelo Sunomata Ichiya-jo (Museu Sunomata Rekishi Shiryokan) será 

aberto extraordinariamente ajustando com o ⌈Iki iki Sunomata tsuribina komachi 
meguri 2019⌋ que será realizado de 23 de fevereiro até 10 de março. 
Data da abertura extraordinária: 25 de fevereiro (seg) e 4 de março (seg). 
Maiores informações: no mesmo museu ( 0584-62-3322)
 

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO DE RENDA ESPECIAL DE RECONSTRUÇÃO ▪ IMPOSTO DE CONSUMO ▪ IMPOSTO SOBRE DOAÇÕES
所得税及び復興特別所得税・消費税・贈与税の申告 Secret. Receita Ogaki (Ogaki zeimusho)  0584-78-4101 
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL E PROVINCIAL 市・県民税の申告 Pref. Ogaki Setor Kazei-ka  0584-47-8179 

De 18 de fevereiro (seg) a 15 de março (sex) nos dias úteis 

No 3º e 2º andar do Shimin Kaikan  Ogaki-shi Shinden-cho 1 chome 2 banchi 

INFORMATIVO 

EM 

PORTUGUÊS 

ポルトガル語情報紙 アミーゴ  
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Período de operação:  
De 23 de março (sab) à 7 de abril (dom) ※ ‹total de 
16 dias›  
Horário: De acordo com a tabela que segue. 
Lotação: 6 adultos 
em 1 barco. Opera-
ção de 10 barcos por 
vez. ※2 crianças (a-
té aluno do shogak-
ko), correspondem a 
1 adulto e necessi-
tam de acompanha-
mento de pai/respon- 
sável. Bebês (abaixo de 4 anos) não podem embarcar. 
Taxa de embarque:  
Adulto ¥1,200 e criança ¥600 por pessoa. 

①09:20 ~ ②10:10 ~ ③11:00 ~ ④11:50 ~ 

⑤13:20 ~ ⑥14:10 ~ ⑦15:00 ~ ⑧15:50 ~ 

 

 

 

 

 

 
Datas de operação:  
27 de abril (sab) à 5 de maio (dom▪feriado)  
˂total 9 dias˃ 
Horário: de acordo com a tabela que segue. 
Lotação: até 3 pessoas por 
barco (peso total dos passa-
geiros até 180 Kg). Operação 
máxima de 24 barcos por vez. 
※crianças (até aluno do sho-
gakko), necessitam de acom-
panhamento de pai/responsá-
vel. Bebês (abaixo de 4 anos) 
não podem embarcar. 
Taxa de embarque: 
¥2,200 por barco.   

①09:20 ~ ②10:40 ~ ③12:00 ~ 

④13:40 ~ ⑤15:00 ~ ⑥16:20 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservas e 

informações: 

 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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VAMOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO JICHIKAI 

(ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO) 

自治会活動に参加しましょう
No município de Ogaki, existem cerca de 500 Associações de Moradores de Bairro (Jichikai). As Associações 

de Moradores de Bairro, são as organizações mais familiares e enraizadas em nossas vidas diárias.  
A sua participação dará fulgor à região e tornará a cidade vigorosa. Participe sem falta, nas atividades das 

Associações de Moradores de Bairro. 
 
Que tipo de organização é a Associação de Moradores de Bairro? 

Associação de Moradores de Bairro é uma organização em que os moradores da 
região discutem, se apoiam e intercambiam mutuamente, e continuam a praticar 
atividades por iniciativa própria visando a construção de uma cidade boa para morar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご利用ください!   小・中学校の就学援助 
 

O Shi Kyoiku Iinkai (Secretaria Municipal de Educação) tem ajudado com uma parte 
das despesas de refeição, material escolar, etc. às pessoas que tem dificuldade de 
fazer com que seu(s) filho(s) frequente(m) o shogakko/chugakko por razões 
econômicas.  
＊Quem está sujeito: 

Pessoa que no ano fiscal anterior ou atual, corresponder a um dos itens a seguir e que o Kyoiku Iinkai 

aprovar após avaliação geral.  
①Família isenta ou que teve redução do Imposto Municipal e Provincial (Shi▪kenminzei). 

②Família que recebeu pagamento do Jido Fuyo Teate. 

③Família com instabilidade, etc. na ocupação dos pais/responsáveis ou que for reconhecido que as 

condições de vida estão precárias.  
＊Conteúdo do auxílio: 

Despesas para a compra de material escolar e material para o trajeto escolar, para atividade fora da escola, 

para a compra de material escolar aos matriculandos da 1ª série, de viagem escolar (shugaku-ryoko), de 

refeição escolar, despesas médicas (de acordo com a lei do seguro escolar), etc.    
＊Requerimento: No shogakko/chugakko que as crianças frequentam. 
 
＊Maiores informações: No setor Shomuka do Kyouiku Iinkai ( 0584-47-8022). 

 
 
 

 

 

4. Desenvolvimento de uma 
 cidade com compaixão 
Atividades de assistência às crianças e idosos, 

atividades de reunião de idosos, vários tipos de 
angariação de fundos, etc.   
5. Desenvolvimento de uma cidade com bom re-

lacionamento 
Intercâmbio de amizade, etc. em festivais de verão, 

undo-kai, etc.  
6. Informações do município e região 

Distribuição do informativo ⌈Koho 
Ogaki⌋, circulação ▪ aviso de 
informações necessárias para a vida 
diária pela Associação de Moradores 
de Bairro.  

Realiza que tipo de atividades? 
1. Desenvolvimento de uma cidade resistente a 

catástrofes 
Treinamento contra catástrofes, confirmação dos 

pontos perigosos dentro da região, produtos de 
prevenção contra catástrofes ▪ aprovisionamento de 
comida de emergência, etc.  
2. Desenvolvimento de uma cidade sem crime 

Patrulha de prevenção do crime, etc. que previne 
crimes como roubo de casa quando os moradores 
estão ausentes, roubo de bolsas, etc.  
3. Desenvolvimento de uma cidade limpa e clara 

Limpeza da região ▪ arrancar ervas 
daninhas ▪ plantação ▪ diminuição de lixo ▪ 
atividades de reciclagem, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FAZER O REQUERIMENTO NA ESCOLA QUE A CRIANÇA FREQUENTA 
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食品の期限表示を正しく知ろう 

Você sabe sobre a indicação de validade「Kigen hyoji」dos alimentos? Para a indicação de validade existe o 
shomi kigen (prazo de validade (termo de retenção de qualidade)) e o shohi kigen (prazo de validade (prazo 
limite para consumo). Entenda corretamente sobre a indicação de validade objetivando uma vida alimentar 
segura e sem desperdícios. Maiores informações no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

 

 SHOMI KIGEN SHOHI KIGEN 

CONTEÚDO 

● É indicado em produtos alimentícios 
com deterioração de qualidade lenta que 
podem ser conservados em tempe-
ratura ambiente ou refrigerado  
● É o prazo em que pode ser ingerido 
deliciosamente, em estado não aberto, 
quando armazenado de acordo com o 
método de armazenamento indicado 

● É indicado em produtos alimentícios com 
deterioração de qualidade rápida e que não 
podem ser conservados por um longo 
período de tempo (alimento que é melhor ser 
consumido dentro de aproximadamente 5 dias) 
● É o prazo de retenção de qualidade, em 
estado não aberto, quando armazenado de 
acordo com o método de armazenamento 
indicado 

APÓS O PRAZO 

Mesmo que expire o prazo, não significa 
que seja inconsumível imediatamente, 
porém, consumir o mais rápido pos-
sível 

Consumir dentro do prazo porque quando 
expira o prazo, aumenta a possibilidade de 
ocorrer danos na saúde 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
QUE SE 
ENQUADRAM 

Presunto, salsicha, doces e 
salgadinhos industrializados, 
macarrão instantâneo, retort 
food (alimentos preparados e 
conservados no vácuo), enlatados, etc. 

 
Bentô, sozai (prato preparado), 
sanduíches, macarrão crú, leite 
pasteurizado, namagashi (confeito 
japonês), etc. 

MÉTODO DE 
INDICAÇÃO 

● Indicação de ano/mês/dia para pro-
dutos com prazo de validade até 3 meses 
a partir da data de fabricação 
●Indicação de ano/mês para produtos 
com prazo de validade que excedem 3 
meses 

Indicação de ano/mês/dia 

PONTOS 
IMPORTANTES 

● O prazo de validade indicado, é valido quando conservado em estado não aberto, e 
armazenado de acordo com o método de armazenamento indicado. 
●Como o prazo de validade é válido quando conservado em estado fechado, se for aberto, 
consumir o mais rápido possível, independentemente do prazo de validade. 

市民菜園の利用者募集!! 
 
 

O município está procurando pessoas com interesse em utilizar a horta municipal (Kagano, 

Wago shin-machi, Tsumura-cho). 
 

◆R e q u i s i t o s : pessoa residente em Ogaki que não seja pro-

cedente de família agricultora  

◆L o t e s  d i s p o n í v e i s : aproximadamente 50 lotes (sorteio) 

◆Período de utilização: de 1 de abril a 31 de março de 2020 

◆Taxa de utilização anual: 1 lote (aproximadamente 15 ㎡ ￥4.110 ienes) 

◆I n s c r i ç ã o : enviar um hagaki com endereço, nome, telefone e local desejado ao 

setor Nourin-ka (〒503-8601 Ogaki-shi Marunouchi 2-29,  0584-

47-8624) até 28 de fevereiro (válido o carimbo postal) 

◆Obs.: Será realizado curso de cultivo em cada horta 4 vezes por ano (previsto para os meses de 

maio, junho, julho e setembro) 
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REVISÃO DA TAXA DE EMISSÃO DO ATESTADO DE RESIDÊNCIA (JUMINHYO), ETC. 
住民票などの交付手数料を改定 

 
O município revisará a taxa de emissão do atestado de residência (juminhyo), etc. a partir de 1 de abril 

conforme segue abaixo. Maiores informações de ➀ a ➁ no Setor Madoguchi service-ka ( 0584-47-8759), ➂ 

no Setor Kazeika ( 0584-47-8169), ➃ no setor Toshi Keikaku-ka ( 0584-47-8694). 
 

CLASSIFICAÇÃO TIPO ATUAL 

APÓS A 

REVISÃO 

➀Atestado de residência, etc. 
Atestado de residência (inclui emissão de 
área grande), jo-hyo, kisai jiko shomei-sho, 
mibun shomei-sho, koseki no fuhyo, etc. 

 
Até 

31 de março 
de 2019 

 
 

250 ienes 

 
A partir de 
1 de abril 
de 2019 

 
 

300 ienes 

➁Atestado de registro de carimbo 

➂atestado de imposto, etc. 
Shotoku ▪ kazei shomeisho, nozei 
shomeisho, Hyoka shomeisho, etc. 

➃Atestado de área de uso (Yoto chiiki shomeisho) 

⑤Outros (todos os atestados que atualmente custam 250 ienes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFORMAÇÕES: OGAKI-SHI HOKEN CENTER  0584-75-2322 
 

 

おおがき  芭蕉楽市 
Na Feira¨Ogaki Basho Rakuichi¨, haverá exposição de produtos 

de cidades vizinhas, eventos de palco como empilhar caixinhas de 
masu, stamp rally, sorteio de produtos especiais, etc.  

Maiores informações: no Ogaki Kanko Kyokai ( 0584-77-1535). 
 
Quando: Dias 2 de março (sáb) e 3 de março (dom).      
Horário: das 10:00 às 15:00 horas 

【Realizado mesmo em caso de chuva fraca】 
 
Loca is :   
【dia 2】Na praça de eventos do Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi. 

【dia 3】Na Feira Genki Hatsuratsu (Avenida em frente à estação de Ogaki). 

Está em dia com a vacinação do seu filho? Verifique mais uma vez o Boshi Kenko Techo 
em cada lar, e em caso de esquecimento, receber a vacinação o mais rápido possível, se 
preparando para a admissão no jardim/creche ou escola. 

 
SARAMPO E RUBÉOLA  

✻Quem se enquadra: Crianças com o registro de 
endereço em Ogaki, nascidas entre 2 de abril de 
2012 a 1 de abril de 2013 (crianças que irão ao 1º 
ano do Shogakko em abril de 2019). 

※Para os que se enquadram, foi enviado guia em 
início de abril do ano passado. Além disso, para as 
pessoas que não receberam a vacina, foi enviado 
guia em outubro do ano passado. 

✻ Período de vacinação gratuita:  
Até 31 de março de 2019. 

 
ENCEFALITE JAPONESA FASE2  

✻Quem se enquadra: Crianças com o registro de 
endereço em Ogaki, nascidas entre 2 de abril de 
2008 a 1 de abril de 2009 (atualmente no 4º ano do 
Shogakko) 

※Para os que se enquadram, foi enviado questioná- 

 

 

 

rio de diagnóstico preliminar e lista de instituições 
médicas em início de junho do ano passado.  

✻ Período de vacinação gratuita:  
Até o dia anterior ao aniversário de 13 anos. 

 
DIFTERIA E TÉTANO  

✻Quem se enquadra: Crianças com o registro de 
endereço em Ogaki, nascidas entre 2 de abril de 
2006 a 1 de abril de 2007 (6° ano do Shogakko 
atual) 

※Para os que se enquadram, foi enviado 
questionário de diagnóstico preliminar e lista de 
instituições médicas em final de julho do ano 
passado. Além disso, para as pessoas que não 
receberam a vacina, foi enviado guia em novembro 
do ano passado. 

✻Período de vacinação gratuita: até o dia anterior 
do aniversário de 13 anos 
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CONHECENDO AS TRADIÇÕES E EVENTOS ANUAIS DO JAPÃO! 

四季折々の日本の行事や祝日を楽しみましょう 

Tem filhos nas escolas maternais e já ouviu falar em 
Setsubun, Hina Matsuri, Tanabata, etc. mas, não faz ideia do 
que seja... Nas escolas maternais de Ogaki, mensalmente são distribuídos 

informativos como “Endayori”, contendo as programações das atividades para as 

crianças e informações importantes que dizem respeito aos serviços de assistência de cada mês e de cada 

escola maternal. Aqueles que já tem filhos matriculados, provavelmente já devem ter recebidos em mãos o 

informativo Endayori em português. Assim sendo, acredito que a maioria já tenham ouvido falar nos eventos 

conhecidos como Setsubum, Hina Matsuri, Tanabata e outros, mas ainda assim, dentre os eventos, por 

serem atividades tradicionais típicas do país, muitos deles passam despercebidos ou sem entender do que 

se trata. Então, para a coluna deste mês, preparei um resumo dos eventos comemorados no Japão de um 

jeito animado. (☆)=Data comemorativa. (* ) = Feriado nacional.                                     Saty 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 

*Dia da 
Montanha 

☆Obon 

Outono 

☆Halloween 

*Dia da Educação Física 

Maio 

*Dia da Constituição 
*Dia do Verde 

*Dia da Criança 

Dia das mães 
Junho 

Dia dos pais 

Janeiro 

*1º ao 3º dia do ano, 
Feriado do ano novo! 

*Dia da Maioridade 

Novembro 

*Dia da Cultura 

*Dia de gratidão ao trabalho 

Fevereiro 

☆Setsubun! 

Valentin day 
*Dia da 

Fundação Nacional 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Julho 

☆Tanabata 

*Dia do Mar 

☆Setsubun:  

Ritual celebrado para afastar o 
mal de dentro dos lares, mente e 
corpo e chamar pela saúde e 
felicidade de todos.  
São lançados grãos de soja 
contra o Oglo dizendo:  
“Oni wa soto! Fuku wa Uchi!”  

☆Hina Matsuri:  

Tradição que celebra o futuro 
das crianças desejando saúde e 
felicidade. É comemorado com 
decorações de bonecos no altar 
simbolizando o império. 

☆Tanabata: 

Comemora-se o único dia em 
que o príncipe Hikoboshi e a 
princesa Orihime (lenda) se 
encontram no ano. Separados 
pelo pai da princesa, foram 
obrigados a morar em lados 
opostos da galáxia. 
Um romance representado por 
duas estrelas que se juntam uma 
vez ao ano, na sétima noite do 
sétimo mês do ano. 

Dezembro 

☆Natal 

*Dia da Educação Física 
*30 (Misoka) e 31(Omisoka) 
Preparativos para a virada 

do ano 

☆Obon 

Celebração aos antepassados! 

Março 

☆Hina Matsuri 

*Início da 

Primavera 
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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) 

21 de março 
(5ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
transferido para o dia 25 de março (2ª 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  
 

MARÇO 
6▪20 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

 

20 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em novembro de 2018 

6 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em abril de 2018 

13 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em agosto de 2017 

11 (2ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em fevereiro de 2016 

 

 

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

