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FECHADO DE 27 DE ABRIL (SAB) A 6 DE MAIO (SEG) 
 

Durante 10 dias, entre 27 de abril (sábado) a 6 de maio (segunda), não haverá expediente 
na Prefeitura, exceto em uma parte do balcão de atendimento e instalações específicas, 
mencionadas a seguir. 

 
 

 
◆NOTIFICAÇÃO DO KOSEKI, ETC., NO CENTRO DE SERVIÇO DO CIDADÃO 

Recebimento de notificação de nascimento, óbito, casamento, etc. e emissão de koseki, 
juminhyo, inkan-shoumei-sho, etc., será realizado nos 6 centros de serviço do cidadão 
(somente no dia 28 de abril, o centro de serviço de Akasaka estará fechado). Além disso, o 
serviço de emissão de atestado nas lojas de conveniência (necessita do Cartão de Pessoa 
Física (kojin bango card) ou Cartão do Livro de Registro Básico de Residentes (jumin kihon 
daicho card)), também estará funcionando normalmente. No plantão de atendimento no 
feriado e horário noturno (Kyujitsu Yakan Uketsuke) localizado no 1º andar do lado sul do pré- 
dio principal da prefeitura, só será feito o recebimento de koseki (Não haverá prestação de serviços como 
emissões de documentos como koseki, jumin-hyo, inkan shoumei-sho e outros.). Maiores informações 
no Setor Madoguchi Service-ka  (☎ 0584-81-4111).  
 
◆DEPARTAMENTO DE ÁGUA Entre os dias 27 de abril (sábado) a 6 de maio (segunda), não 
haverá expediente para serviços de ligamento/desligamento de água. Quem desejar realizar o 
serviço de ligamento/desligamento dentro do período acima, deve entrar em contato até o dia 25 de 
abril (qui) no telefone de contas de água, etc., exclusivo para usuários ☎ (0584) 71-8848. Também é possível 
fazer a solicitação através da ｢página exclusiva para ligamento e desligamento de água, etc.｣ da HP do 
município. No entanto, em caso de necessidade de reparo, etc., haverá atendimento mesmo durante os 
feriados. Contatar o plantão de atendimento no feriado e horário noturno (Kyujitsu Yakan Uketsuke ☎ (0584) 
81-4111). 
 
◆VELÓRIO E CREMATÓRIO MUNICIPAL Os crematórios municipais (Tsurumi, Katsuyama e Kamiishizu), 
estarão funcionando normalmente. Estarão fechados nos dias 28 de abri (domingo) e 4 de maio (sab▪feriado). 
Maiores informações no Tsurumi Saijo (☎ 0584-78-4602)   
◆CRECHES PÚBLICAS, ETC. As creches públicas, etc., estarão abertas somente no dia 27 de abril. Além 
disso, o cuidado em dia de feriado (kyujitsu hoiku) será realizado como sempre. Maiores informações no Setor 
Kosodate Shien-ka  (☎ 0584-81-4111).  
◆SISTEMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO FERIADO 

 

 

 
●Em cada instituição médica da cidade Maiores informações na HP do município ou no 

Centro de Informações de Atendimento de Emergência da Região (☎ 0584-88-3799) 
ou no Hoken Center (☎ 0584-75-2322).  

●Hospital municipal (shimin byoin) (☎ (0584) 81-3341) No dia 29 de abril (seg▪feriado) 
e 3 de maio (qui▪feriado), realizaremos consulta médica em todos os departamentos 
médicos. O horário de recepção será das 8:30 às 11:00 horas. Porém não será feita 
reserva antecipada. Além disso, referente aos pacientes de emergência, haverá 
atendimento 24 horas por dia mesmo durante o feriado consecutivo.  

●Centro médico de emergência ( 0584-73-9090) O centro médico e emergência, 
realizará atendimento médico do dia 28 de abril (dom) até 6 de maio (seg▪feriado) 
das 9:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas. 
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EXPEDIENTE DA PREFEITURA DURANTE O FERIADO CONSECUTIVO 

連休中の市役所業務 

 

 

 

 

No município, mesmo quando fica doente repentinamente durante o feriado ou à noite, 
tem um sistema de atendimento de emergência que permite fazer consulta sem 
preocupação. Maiores informações nas instalações que seguem abaixo. 

 

Informações médicas 
de emergência durante 
o feriado consecutivo 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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ご利用ください！育英資金制度
 

No município, existe o ⌈Sistema de Empréstimo para Estudo (Ikuei shikin seido)⌋ para ajudar 

pessoas com problemas em frequentar a escola por motivos econômicos. ✽ Quem está 

sujeito: Estudantes universitários, estudantes universitários de curta duração (tanki daigaku), 

pós graduação, senshu gakko (senmon katei) (curso profissionalizante da escola de espe-

cialização), estudantes de koto senmon gakko (escolas de especialização do ensino médio) 

(4º ▪ 5º ano). ✽ Valor pago mensalmente: ¥25,000 ienes (subsídio ¥ 2,500 ienes + empréstimo 

¥22,500 ienes). ✽ Método de requerimento: Entregar o formulário de requerimento à disposi-

ção no setor Shakai Fukushi-ka, etc. (é possível fazer download da homepage do município) 

juntamente com os documentos necessários ao setor acima referido (☎ 0584-47-7256), até o 

dia 7 de maio.  

国民年金保険料の学生納付特例制度 

Para os estudantes com dificuldade no pagamento da taxa do seguro do Kokumin 

Nenkin (o valor da renda do estudante tem que ser inferior a um determinado valor, e é 

limitado as escolas que se enquadram), existe o ｢sistema especial de pagamento para 

estudantes｣ que adia o pagamento. 

►Como solicitar: Portar a carteira de estudante▪certificado de matrícula na escola, e 

dirigir-se ao Ogaki Nenkin Jimusho ou Setor Madoguchi Service-ka, a cada Escritório 

Regional ou Centro de Serviço do Cidadão.     

Pessoa que teve aprovação antes do ano passado, é possível fazer a solicitação 

retornando o cartão postal (hagaki) de confirmação enviado pelo Nihon Nenkin Kiko.  

►Maiores informações: no Ogaki Nenkin Jimusho (☎  0584-78-5166) ou no Setor 

Madoguchi Service-ka Kokuho Nenkin Group (☎ 0584-47-8129).  

ALTERAÇÃO NOS DIAS DE COLETA DE LIXO, ETC. 
DURANTE O FERIADO CONSECUTIVO 

連休中のごみ収集 
As alterações dos dias de coleta e horário de recebimento de lixos trazidos, 

serão conforme a tabela abaixo.  
Maiores informações, no Clean Center (0584-89-4124). 

RECEBIMENTO 
DE LIXOS TRAZIDOS 

CLEAN 
CENTER 

SEINANNO 
SODAI 

HAIKIBUTSU 
SHORI 

CENTER※2 

DATA DE 
COLETA 

LIXO  
QUEIMÁVEL 

LIXO 
NÃO-QUEIMÁVEL 
GARRAFAS PET 

GARRAFAS▪CUPS▪BAN- 
DEJAS (EMBALAGEM) 

DE PLÁSTICO 

LIXO 
RECICLÁVEL 

(GARRAFAS DE 
VIDRO E LATAS) 

LIXO 
QUEIMÁVEL/ 

RECICLÁVEL※1 

LIXO 
NÃO-QUEIMÁVEL/ 
LIXO GDE. PORTE 

27 abr (sab) 

Nestes dias não haverá coleta de lixo 

- - 

28 abr (dom) - - 

29 abr (seg▪fer) 8:30～16:30 - 

30 abr (ter) 
Haverá coleta 

(nas áreas onde o dia 
de coleta é ter▪sex) 

- 8:30～16:30 - 

1 mai (qua▪fer) - 
Haverá coleta 

(nas áreas onde o dia de coleta é na 1ª qua do mês) 
8:30～16:30 8:30～15:30 

2 mai (qui) 
Haverá coleta 

(nas áreas onde o dia 
de coleta é seg▪qui) 

Haverá coleta 
(nas áreas onde o dia de coleta 

é na 1ª qui do mês) 
- 8:30～16:30 8:30～15:30 

3 mai (sex▪fer) 

Nestes dias não haverá coleta de lixo 

- - 
4 mai (sab▪fer) - - 

5 mai (dom▪fer) - - 

6 mai (seg) 8:30～16:30 - 
 
※1 Lixo reciclável ＝ Garrafas de vidro ▪ Latas ▪ Garrafas PET ▪ Recipientes e embalagens de plástico (Garrafas ▪ Cups ▪ Bandejas 

(embalagem) de plástico). Também é possível trazer eletrodomésticos de pequeno porte que não são mais necessários em casa. 
Condicionadores de ar, televisores, geladeiras / freezers, máquinas de lavar / secar roupa, etc., não podem ser trazidos. 
As informações pessoais de computadores pessoais e telefones celulares devem ser apagadas pela própria pessoa. 

※2 Para poder jogar (trazer) o lixo no Seinannou Sodai Haikibutsu Shori Center (Centro de Processamento de Lixo de Grande Porte 
em Yoro-cho), é necessário autorização emitida pelo Clean Center. 
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親子お出かけバスチケット
Vamos utilizar o 「OYAKO ODEKAKE BASU TIKETTO (ticket de onibus para pais e filhos 

saírem juntos)」 e passear com os filhos de ônibus utilizando este ticket que torna gratuita 

a tarifa de ônibus no caso de pais/responsáveis, etc., acompanhando criança até o 

segundo ano do shogakko. Também é possível ser utilizado por gestantes. 
■O que levar para requerer: Certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas da criança 
(Kodomo iryou-hi jukyusha-sho) (as gestantes, Boshi kenko techo), cartão do seguro de saúde▪carteira de 
motorista, etc. do requente. ■Onde requerer: No Setor Kosodate Shien-ka, Hoken Center, etc.  
Maiores informações no Setor Kosodate Shien-ka ( 0584-47-7092). 

 

SEMANA DE LEITURA INFANTIL 
子ども読書週間 

REALIZADO EM CADA BIBLIOTECA DE OGAKI, KAMIISHIZU E SUNOMATA!  
Classe de trabalho com papel para pais e filhos 
■Quem se enquadra: criança com cerca de 5 anos até o shogakko e seu pai/responsável 
■Quando: 29 de abril (seg･feriado) das 9:30 as 11:00 horas 
■Conteúdo: Apreciar o trabalho, utilizando materiais que se encontram ao seu redor.   
 História divertida 
■Quando: 5 de maio (dom･feriado) das 10:30 as 11:15 horas 
■Onde: Biblioteca Municipal de Ogaki Sala de leitura da Criança 
■Conteúdo: Desfrutar da leitura de livros ilustrados, exibição de 
gravuras acompanhada de explicações, painel de teatro, teatro de 
avental, etc.    

Maiores informações em cada biblioteca. 
 

VACINAÇÃO PREVENTIVA  予防接種のご案内 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ご利用ください  病児保育室ピーカブー 
A sala de cuidado de crianças em recuperação, é uma instalação com médicos, enfermeiros e professores em 
cooperação que cuida de crianças doentes ou em fase de recuperação, impossibilitadas de serem cuidadas na 
creche, shogakko ou em casa. ▶Quem se enquadra: crianças até o 3º 
ano do shogakko residentes no município. ▶Horário de utilização: dias 
úteis das 8:00 às 18:00 horas, sábado das 8:00 às 12:30 horas (folga aos 
domingos, feriados e final e início de ano). ▶Localização: Kodama Ladies 
Clinic (Takasago-cho). ▶Lotação: 4 pessoas. ▶Taxa de utilização: diária 
por criança ¥2.000. ※Há sistema de isenção para famílias beneficiárias 
do Sistema Seikatsu Hogo e isentas do imposto municipal (requerimento 
prévio). Há sistema de auxílio para família com 3 filhos ou mais 
(requerimento posterior). ▶Observação: para utilização, é necessário 
registro antecipado e reserva até o dia anterior. ▶Maiores informações: 
no Byojihoikushitsu Peek-a-boo (no interior da mesma clínica  0584-82-
1155) ou no Setor Kosodate Shien-ka  0584-47-7096. 

SEMANA DE LEITURA 

LOCAL INFORMAÇÕES 

Biblioteca Municipal de Ogaki 0584-78-2622 

Biblioteca de Kamiishizu 0584-45-3118 

Biblioteca de Sunomata 0584-62-3900 

 
23 valente (Pneumovax NP) no passado e 
satisfazem as condições de ① a ③. 
① Pessoa que vai completar 65 anos no 
ano fiscal H31 (programado enviar guia em 
início de abril). ② entre 60 a 64 anos com 
doenças cardíacas, renais, respiratórias, 
etc. equivalentes ao nível 1 da  caderneta 
para pessoas com deficiência física (shintai shogaisha 
techo). ③ Pessoas que vão completar 70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100 anos no ano fiscal 2019 (H31) (para 
aqueles que não receberam vacinas regulares no 
passado, está previsto enviar guia em julho). ※Se 
enquadra devido a extensão da medida transitória. 
◆Período de vacinação: De 1 de abril (seg) à 31 de 
março (ter) de 2020 (H32). ◆Taxa de vacinação: 
3,000 ienes ※ gratuito para famílias que recebem 
ajuda subsistência (seikatsu hogo) (necessita de 
procedimentos). ◆O que levar: documento enviado 
em início de abril, cartão do seguro de saúde, etc., 
documento de identificação pessoal.  
 

VACINA CONTRA SARAMPO/RUBÉOLA (2ª FASE) 
麻しん・風しん（２期）  

◆Quem se enquadra: Pessoas nascidas entre 2 de 
abril de 2013 à 1 de abril de 2014 e com registro de 
residente neste município (notificação individual em 
início de abril). ※Exceto pessoas que já contraíram 
sarampo e rubéola (ambas). ◆Período de vacinação: 
De 1 de abril (seg) à 31 de maio (sex). ◆O que levar: 
Questionário de vacina que está dentro do 
Tsukushikko, Boshi Kenko Techo, Cartão do Seguro de 
Saúde, Certificado de Beneficiário de Despesas 
Médicas da Criança, etc. (documento que possa 
verificar o endereço).  
 
VACINA CONTRA PNEUMONIA PARA IDOSOS 

高齢者肺炎球菌 
◆Quem se enquadra:  
Pessoas que tem registro de residente dentro do 
município que não aplicaram a vacina  pneumocócica 
 

 

 

 

 

Período: de 23 de abril (ter) até 12 de maio (dom) 
Slogan:「Do wa dokusho (leitura) no do ♪｣ 

Maiores informações no Hoken Center ( 0584-75-2322).  
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APRENDIZAGEM DE EXPERIÊNCIA AGRÍCOLA 

SINTA-SE A VONTADE PARA PARTICIPAR 
気軽にご参加を 農業体験学習 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

FESTIVAL DE CAMOMILA OGAKI （大垣カミツレまつり） 
Quando: 3 de maio (sex▪feriado) das 10:00 às 15:00 horas (realizado mês-
mo em tempo chuvoso) Local: nas terras agrícolas do terreno seccionado 
em irikata 2 chome, Nouji Kumiai Hojin Ogaki Minami Jimusho (irikata 2-
54-1) Conteúdo: experiência de colheita (das 10:00 as 13:00 horas), 
extração de essência (①a partir das 10:30, ② a partir das 13:30, as 8 
primeiras pessoas que chegarem e taxa de participação de ¥1.000), venda 
de produtos de camomila, bazar, etc. ※somente extração de essência 
necessita de requerimento antecipado.   
Requerimento: a partir de 15 de abril, no Setor Nourin-ka ☎ 0584-47-8624. 
 

FESTIVAL DA PRIMAVERA MIDORI NO MURA KOEN 2019  （緑の村公園春まつり２０１9） 
Quando: 3 (sex▪feriado) à 5 (dom) de maio das 10:00 às 16:00 horas Local: 
Kamiishizu Midori no Mura Koen. Conteúdo: 【dia 3】Experiência de artesanato, 
Show de BMX e classe de experiência BMX (12:30~), classe de pastel-art 
【dias 3~5】Torneio de pegar Amago (peixe) (primeiras 100 pessoas se 
enquadrando os alunos do shogakko. Distribuição de senha a partir das 10:00 
horas), bazar【dias 3~4】Exposição Tokiyama Sashiko【dias 4 e 5】free Market, 
classe para fazer caleidoscópio 【dia 5】zoológico móvel (foto), arte de rua, 
cerimônia do chá Nodate  ※e outros vários eventos. Informações: Kamiishizu 
Midori no Mura Kousha (☎ 0584-45-2287). 

 
 

15º FESTIVAL DE GLICÍNIA (FUJI) DE AKASAKA HIGASHI  

（第 15回赤坂東藤まつり） 
 

Quando: 3 de maio (sex▪feriado) das 10:00 às 14:00 horas  

Local: Akasaka Sports Koen 

Conteúdo: Show de performance, bazar de caridade, etc. 

Maiores informações: Akasaka Higashi Chiku Center  (☎ 0584-71-4743). 

 

 

 

 

➀ PRIMEIRA EXPERIÊNCIA AGRÍCOLA (CURSO 

DE PRIMAVERA) 

◆Quando: 12 de maio, 16 de junho, 21 de julho, 27 de 

outubro, todos no domingo das 9:00 às 10:30 horas. 

◆Local: Fazenda OKB (OKB Nojo) (dentro do terreno 

de Otoba).  

◆Produtos cultivados: batata-doce, tomate, abobri-

nha, batata, cebola, etc. ※Pode haver mudança 

dependendo do tempo.  

◆Capacidade: 20 grupos (kumi) (1 família 1 grupo, 

por sorteio).  

◆Taxa de participação: 2,000 ienes por grupo.  

◆Nota: Fertilizantes e pesticidas químicos não são 

utilizados. Curso de outono está previsto ser 

publicado no Informativo Koho Ogaki depois de junho 

※Maiores informações sobre esta experiência, visite 

a HP 

 

 

a Homepage. 

◆Informações: Setor Norinka ( 0584-47-8624).  

 

➁ VAMOS PLANTAR JUNTOS, HORTALIÇAS 

ORGÂNICAS 

◆ Quando: 11 de maio (sab)  depois, aproxima-

damente 1 a 2 vezes por mês até março de Reiwa 2 

(2020).  

◆Local: No terreno de Tsumura-cho (do lado leste do 

Kaihatsu Koen).  

◆ Produtos cultivados: nabo (daikon), cenoura, 

batata-doce, etc.  

◆ Capacidade: aproximadamente 20 pessoas 

(sorteio).  

◆Taxa de participação: 2,000 ienes. ◆Informações: 

Setor Kankyo Eisei-ka ( 0584-47-8563). 

 
APLICAÇÃO: Escrever nome do curso, endereço, nome, idade e número de telefone no cartão postal (hagaki) 

duplo com resposta paga (ofuku hagaki) até 26 de abril (data da chegada) e enviar para o Setor Norin-ka se 

for ➀ e Setor Kankyo Esisei-ka ➁ (ambos no endereço 〒503-8601 Ogaki-shi marunouchi 2-29). 

 

 

 

UM DIA DE FERIADO TRANQUILO COM FLORES E ANIMAIS♪ 
花や動物たちとのんびり休日♪ 
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Aos amigos que recém chegaram em Ogaki 大垣市に最近転入した皆さんへ 
Como colocar o lixo doméstico para coleta sem problemas?    
～ 家庭のごみの正しい出し方を確認しましょう ～ 
O Japão é um dos países que vem realizando radicalmente ações ecológicas em prol ao 

meio ambiente, onde cada cidadão faz a sua parte reduzindo a emissão de lixo através da 

separação dos lixos e reciclagem dos materiais reutilizáveis. Uma das suas características 

além da beleza natural da ilha, é a beleza transmitida pela conduta de cada morador para com o meio ambiente, 

resultando em uma cidade limpa e harmoniosa para viver. Características as quais nos orgulhamos e sentimos 

conforto e satisfação. Quando esta ação não é devidamente respeitada mesmo que de forma involuntária, isso 

naturalmente irá gerar incômodo aos moradores da vizinhança. Não é preciso dizer que quando esta atitude 

vem de um estrangeiro, acaba ferindo a imagem da população estrangeira. E, para continuar protegendo a 

nossa moral, confiança e aceitação na comunidade, gostaria de divulgar em foto a forma errada que o lixo vem 

sendo jogado em alguns pontos da cidade e incentivá-los a colaborar com a redução da emissão de lixo. 

Os lixos domésticos são divididos em 4 categorias. Lixo de grande porte, lixo queimável, não queimável e 

reciclável. Ao obedecer a forma de emissão dos mesmos, estaremos colaborando a favor da natureza. 

No balcão de atendimento da prefeitura, ao 

notificar a entrada na cidade e registrar seu endereço, a 

prefeitura oferece gratuitamente um maço de selo de lixo 

(rótulo para processamento do lixo), próprio para ser 

colado em um saco semitransparente (45L) que deverá ser 

utilizado para jogar o lixo queimável e colocar nos locais e 

dias determinados para coleta. A quantidade de selos 

emitidos varia conforme o número de moradores no 

mesmo recinto. Os selos são emitidos uma única vez ao 

ano, caso venha faltar ou perder, será necessário 

comprar em lojas de conveniência, mercados, etc. No ato 

da entrega dos selos, também é entregue o manual do 

cotidiano e o manual de coleta dos lixos domésticos em português, inglês e chinês, onde consta 

detalhadamente a forma como o lixo deve ser colocado para coleta e os dias de coleta discriminados por bairro. 

Portanto, é fundamental que cada morador na cidade leia com atenção e siga os regulamentos à risca.  

RECOMENDAÇÕES! A coleta de lixos queimáveis, são coletados duas vezes na semana. Porém, se você 

colocar o lixo para coleta nas 2 vezes da semana, corre o risco de ficar sem selo até a próxima emissão de 

selos gratuitos. Lembre-se o selo de lixo é emitido gratuitamente uma única vez ao ano no mês de março, antes 

de começar o novo ano fiscal. Para aproveitar melhor o selo de lixo, recomenda-se separar os lixos recicláveis 

como roupas, papelotes (caixas de biscoito, lenços de papéis, etc.), caixas de leite, derivados de plásticos, etc., 

e colocar para coleta nos dias e locais determinados. Esta ação além de poupar selos de lixos, promoverá a 

redução da emissão de lixos ao meio ambiente. 

IMPORTANTE! O caminhão de coleta não 

coletará o lixo jogado indevidamente e nos 

dias não determinados! Caso o saco de lixo 

colocado para coleta não for levado, favor 

recolher imediatamente e voltar a colocar no 

próximo dia, de acordo com o regulamento. 

Caso contrário, esta conduta causará 

transtorno a vizinhança, emitindo mal cheiro e 

poluição visual.                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). 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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  

MAIO 
8▪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 janeiro de 2019 

8 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em junho de 2018 

15 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em outubro de 2017 

22 (4ª) 
Recepção: 

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

 

 

O festival Ogaki (Ogaki Matsuri) que 
anuncia a chegada do verão em Ogaki, 
será realizado nos arredores do templo 
Hachiman e avenida em frente a estação. 
O Festival Ogaki orgulha-se da tradição de 
mais de 370 anos, no qual 13 elegantes 
palanquins alegóricos (Yama) desfilam 
exibindo o fascínio e florescência da 
magnifica era Genroku. Em cada um deles 
são apresentados shows diferentes, 
elaborados, como de bonecos de artifícios, 
danças tradicionais por crianças, etc. 
Venham conhecer o Festival Ogaki 
(importante patrimônio cultural folclórico 
intangível nacional) e sua tradição! 
Maiores informações no Comitê Executivo 
do Festival Ogaki (dentro da Associação 
de Turismo do Município de Ogaki 0584-
77-1535).  

大垣まつり （ユネスコ無形文化遺産 国重要無形民俗文化財） 

Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco 
Importante Patrimônio Cultural Folclórico 

Intangível Nacional 

DIAS 11(SAB) E 12(DOM) DE MAIO 
 


