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Durante a semana da educação, pais/responsáveis acompanhando estudante até o ensino médio 
(kokosei) terá entrada livre nos estabelecimentos culturais abaixo. Aproveitem esta ocasião para 
saírem juntos pais e filhos.  

Quando: de 9(dom) a 16(dom) de junho ※há dias em que o estabelecimento pode estar fechado 

Estabelecimentos que se enquadram: veja no quadro abaixo. 
Maiores informações: em cada estabelecimento ou no Bunka Shinko-ka ( 0584-47-8067). 
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ESTABELECIMENTOS QUE 
SE ENQUADRAM 

 TELEFONE 

Museu de Artes 
Moriya Tadashi Bijutsukan 

 0584-81-0801 

Castelo Ogaki-jo 
 
 

0584-74-7875 

Museu 
Rekishi Minzoku Shiryokan 

 0584-91-5447 

Museu Kyodokan 
 
 

0584-75-1231 

Museu 
Kinshouzan Kasekikan 

 0584-71-0950 

Suitopia Center 
(Cosmo Dome) 

 0584-74-6050 

Memorial da Conclusão 
de Oku no Hosomichi 

 0584-84-8430 

Museu 
Kamiishizu Kyodo Shiryokan 

 0584-45-3639 

Castelo Sunomata Ichiya-jo 
(Museu Sunomata Rekishi 

Shiryokan) 
 0584-62-3322 

 

 

 

 
 
▪ Detalhes sobre o horário de visita, conteúdo da 

exposição, etc., informar-se diretamente nos  
estabelecimentos. 

 

Museu Kyodokan 

 

 

 

 

Museu Kamiishizu Kyodo Shiryokan 

 

Castelo Sunomata Ichiya-jo 

Suitopia Center (Cosmo Dome) 

Museu de Artes 
Moriya Tadashi Bijutsukan 

Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi Museu Rekishi Minzoku Shiryokan Museu Kinshouzan Kasekikan 

FRANQUEADAS DO DIA 9 A 16 DE JUNHO 

 
Castelo Ogaki-jo 

SEMANA DA EDUCAÇÃO 

ENTRADA GRATUITA NOS ESTABELECIMENTOS CULTURAIS 
文化施設の入館料が無料 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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軽自動車の納税通知書を発送 

 
O município, enviou em 7 de maio, a notificação do imposto sobre veículos 

leves (kei jidosha-zei). O prazo de pagamento é até o dia 31 de maio. 
O imposto sobre veículos leves, incide sobre os proprietários destes 

veículos, com data-base de 1 de abril. 
Mesmo efetuando o procedimento de baixa do veículo (haisha tetsuzuki) a partir do dia 2 de abril, o 

imposto sobre veículos leves do ano fiscal 31 (2019) será tributado. 
Maiores informações no setor Kazei-ka Shozei Group ( 0584-47-8143). 

 

登録と予防注射を忘れずに・・・ 
飼い犬の登録と予防注射 

 

O registro no Município e a vacina anti-rábica 1 vez por ano é obrigatória para cães com mais de 91 dias.  
O município vai realizar o registro e a vacinação contra a raiva em vários locais durante o 

período de 20 de maio a 6 de junho (somente nos dias úteis). 
Verificar o local e horário na HP do município ou no setor que segue abaixo. 

◆ Para cães que já foram registrados:  levar o hagaki enviado mais 3,150 ienes (taxa 
de vacina). 

◆ Para cães que ainda não foram registrados: 6,150 ienes (3,000 ienes de taxa de 
registro + 3,150 ienes de taxa de vacina). 

◆ O registro pode ser feito na Prefeitura ou em uma clínica veterinária. 
◆ Quem perder a oportunidade de vacinação no período acima, deve efetuá-la em uma 

clínica veterinária (pode haver cobrança de comissão, etc. separadamente). 
 
Endereço da lista de datas, locais e horários de vacinação (em japonês): 
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000026168.html 
INFORMAÇÕES: Na Prefeitura de Ogaki   Setor Kankyo Eisei-ka   0584-47-8571. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUANDO LOCAL 

5/20 
(seg) 

9:30∼10:10 
10:40∼11:30 
13:00∼13:30 

Gokoku reien (Kasagi Koen) 
Nishimino Nokyo Shizusato Shiten 
Kido Koen 

5/21 
(ter) 

9:30∼10:10 
10:40∼11:30 
13:00∼13:20 

Uruu Chiku Center 
Katsuyama Saijo (estacionamento) 
Midorigaoka Kaikan 

5/22 
(qua) 

9:30∼10:30 
11:00∼11:30 
13:00∼13:30 

Kita Kyujo atrás do Back Net 
Ogaki Higashi Koen (Keirin-jo lado sudoeste) 
Sogo Taiikukan (estacionamento da frente) 

5/23 
(qui) 

9:30∼10:20 
10:50∼11:30 
13:00∼13:30 

Seibu Kenshu Center 
Nishi Chiku Center 
Shiyakusho Rittai Chushajo (lado oeste do 
prédio principal da prefeitura) 

5/24 
(sex) 

9:30∼10:30 
11:00∼11:30 
13:00∼13:30 

Ayasato Chiku Center 
Yasui Chiku Center 
Kawanami Chiku Center 

5/27 
(seg) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:30 
13:00∼13:30 

Fujie Koen 
Miki Hoikuen (depósito do Nokyo do lado sul) 
Wago Chiku Center 

5/28 
(ter) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:20 
12:50∼13:30 
14:00∼14:20 

Kaizone Izuka Koen 
Seino Sogo Chosha 
Shimin Kaikan (estacionamento lado sul) 
Minami Koen Undo-jo (entrada/saida) 

 

QUANDO LOCAL 

5/29 
(qua) 

9:30∼10:20 
10:50∼11:10 
12:40∼13:20 

Mitsuya-cho kominkan 
Kofukuji Kominkan 
Akasaka Higashi Chiku Center (estacionamento) 

5/30 
(qui) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:30 
13:00∼13:20 

Nakano-cho Jido Yuenchi (5 chome) 
Nakagawa Chiku Center 
Kagano Meisui Koen 

5/31 
(sex) 

9:30∼10:10 
10:40∼11:30 
13:00∼13:30 

Nisshin Chiku Center 
Nishimino Nokyo Asakusa Shiten 
Nishimino Nokyo Sumoto Shiten 

6/3 
(seg) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:00 
11:30∼12:00 

Minami Chiku Center 
Nambu Kosodate Shien Center 
Nishimino Nokyo Minami Kuise Shiten 

6/4 
(ter) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:00 
12:30∼12:50 
13:20∼13:50 

Nishi Koen (entrada/saída lado sul) 
Nishimino Nokyo Arasaki Shiten 
Inaba dai 2 (Kita) Koen 
Nishimino Nokyo Aohaka Sogo Kenshu Center 

6/5 
(qua) 

10:00∼10:30 
11:00∼11:30 
13:00∼13:20 

Sunomata Shogakko Taiikukan Mae 
Sunomata Chiki Jimusho (estacionamento lado sul) 
Sanbongi Jido Koen 

6/6 
(qui) 

10:30∼10:50 
11:30∼12:00 
13:30∼13:50 
14:20∼14:50 

Eboshi Fureai Kaikan 
Kamiishizu Chiki Jimusho (estacionamento lado sul ) 
Ichinose Green Plaza 
Makita Shisho 
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EXPERIÊNCIA DE DESENTERRAR BATATA PARA PAIS E FILHOS 

親子いも掘り体験 
Quem se enquadra: alunos do shogakko e chugakko de família monoparental, seus 
irmãos e irmãs mais novos e seu pai/mãe/responsável. 
Quando: dia 9 de junho (domingo) das 10:00 às 14:00 horas 
※Se reunir no Nambu Kosodate Shien Center 
Onde: Na área determinada na horta do showa 1 chome  
Número de vagas: 20 pares/grupos (kumi) (por ordem de chegada) 
Inscrição: até 31 de maio, trazendo documento que possa provar que é família 

monoparental (jido fuyo teate▪koseki tohon) ao Ogaki-shi Boshi Fushi Kafu Fukushi 

Rengo-kai (dentro do Nambu Kosodate Shien Center) 0584-47-7014. 
 

VISITA A MANANCIAL HOKUBU  北部水源地見学会 

 
O município, ajustando com a ⌈semana da 

água canalizada⌋ que começa dia 1 de junho, vai 
liberar a entrada na manancial Hokubu (em 
Kofukuji-cho) para o público. Vamos realizar 
uma variedade de eventos como consultas 
sobre água canalizada, experiência de 
qualidade da água, comparação de gosto de 
água, pesca de masu, apanhar kingyo, etc., 
além de poder visitar a manancial de água que 
normalmente não temos a chance de ver. 
Venham e tragam a família! Maiores 
informações no Setor Suido-ka ( 0584-47-8693). 
 

FESTIVAL DE HORTÊNCIA DE SUNOMATA すのまた あじさいまつり 
 
Dia 2 de junho (dom) das 9:00 às 14:00 horas no 
estacionamento p/ turistas de Nakamachi (Sunomata)  
Convidamos a todos para virem apreciar as grandes flores 
roxas e rosas que florescem no aterro de Saikawa, etc.   
 
▪Feira de Hortênsias (das 9:00 às 14:00 horas) 

▪Curso de decoração floral (das 10:30 às 11:30 horas, 20 

vagas, inscrição no dia, taxa de participação 1.000 ienes) 

▪Curso de treinamento de voluntários (das 13:00 às 13:30, 

20 vagas, inscrição no dia, participação gratuita) 

▪Maiores informações: Sunomata Machi Zukuri Kurabu com 

sr. Yamakita (0584-62-3563). 
 

血液検査でリスクがわかる！「胃がんリスク検診」 
 
O município está realizando o ｢exame de risco de câncer de estomago｣ para pessoas de 40 a 74 anos de 

idade que tem registro de residente dentro do município. Referente as datas, consulte o guia de saúde do 
Informativo Koho Ogaki. Em junho, será no dia 7(sex) das 13:45 às 14:15 no Nakagawa Fureai Center, dia 13 
(qui) das 13:45 às 14:15 no Budokan, dia 23 (dom) das 13:30 às 13:50, 14:00 às 14:20, 14:30 às 14:50 no 
Hoken Center Taxa: ¥500 Inscrições: a partir do dia 8 de maio (pessoas que não fizeram exame no passado). 
Maiores informações: no Ogaki-shi Hoken Center (☎ 0584-75-2322).  

O que é exame de risco de câncer de estomago? 
O exame de risco de câncer de estomago, é um exame para avaliar o risco de câncer 

no estomago verificando o estado da mucosa do estomago e anticorpo da bactéria 
Helicobacter Pylori através de exame de sangue. Com o tratamento necessário como 
a esterilização da bactéria Helicobacter Pylori (pirori kin), etc., fica vinculado com a 
detecção e tratamento na fase inicial. 

Deve-se notar que o exame de risco de câncer de estomago, não é um exame que 
encontra o câncer diretamente. 
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Em meados de maio, o município de Ogaki enviou cupom gratuito para exame 
preventivo de Câncer do Colo do Útero e Câncer de Mama às mulheres com idade que 
se enquadram conforme a tabela abaixo. As pessoas que nunca fizeram o exame 
preventivo, também aproveitem esta oportunidade para fazer o exame nas instituições 
médicas consignadas, utilizando o cupom gratuito. 

Além disso, as pessoas que o cupom não chega ou as pessoas que não tem o cupom do Município de 
Ogaki por motivo de transferência de endereço (exceto as pessoas que utilizaram o cupom em outra cidade), 
solicitamos contactar o Ogaki-shi Hoken Center (0584-75-2322). 

 

EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E CÂNCER DE MAMA (子宮頸部がん・乳がん検診) 

 NOME DO EXAME EX. DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO EXAME DO CÂNCER DE MAMA 

QUEM SE ENQUADRA 
Mulheres de 20 anos (nascidas entre 2 de 
abril de 1998 a 1 de abril de 1999) 

Mulheres de 40 anos (nascidas entre 2 de 
abril de 1978 a 1 de abril de 1979) 

CONTEÚDO DO EXAME Consulta, exame, citologia cervical 
Consulta, exame de mamografia, palpação 
(somente quem desejar)  

PRAZO DE UTILIZAÇÃO 29 de fevereiro de 2020 31 de marco de 2020 

INSCRIÇÃO 

Desnecessária (se consultar no Ichikawa 
Geka, Ogaki Tokushukai Byoin, Kanamori 
Byoin, Clinic Mama, é necessária) 

Necessária (se for no Ogaki Shimin Byoin, 
Ogaki Tokushukai Byoin, no Ogaki -shi 
Hoken Center. Se for no Ichikawa Geka, 
diretamente no mesmo geka) 

Se for exame de câncer coletivo, é necessário fazer inscrição no Hoken Center 
 

FESTIVAL DA SAÚDE DENTAL 2019 

COMER, SORRIR, FAMÍLIA COM A SAÚDE BUCAL SAUDÁVEL 

～食べて 笑って 健口家族～    歯の健康フェスティバル 2019 

DIA 9 DE JUNHO (DOM) DAS 10:00 ÀS 12:00 HORAS NO OGAKI-JO HALL 
 
 
 
 
 
◆Conteúdo: consultas sobre câncer de boca, corner 
de checagem da boca (exame de adultos e crianças), 
consulta com ortodontista, corner de melhoria da 
função oral (cuidados (kaigo)▪tratamento odontológico 
de visita domiciliar), corner de contagem de bactérias, 
corner de medição de mau hálito, exame de saliva 
SMT, corner da Associação de Higienistas Dentais, 
corner de educação alimentar, etc.  
◆Maiores informações: Associação Odontológica de 
Ogaki (0584-81-6540). 

 

 
 
 
►Quem está sujeito: Crianças até 2 anos que não estão frequentando creche (hoikuen) e jardim de infância 

(yochien) e seus pais/responsáveis. 
►Quando: dia 24 de junho (seg) das 10:00 às 11:30 horas 
►Local: Himawari Gakuen (Noginomori-cho) 
►Conteúdo: Brincadeira em geral, corner de brincadeira, etc. 
►Capacidade: 20 pares/grupos (kumi) (por ordem de chegada). 
►Inscrições: de 15 de maio até 20 de junho no mesmo local (0584-78-2498).  

EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO▪CÂNCER DE MAMA  UTILIZAÇÃO DO CUPOM GRATUITO 
無料クーポン券のご利用を    子宮頸がん・乳がん検診 

 

 

 

Dizem que ｢o primeiro passo da saúde vem da sua 
boca｣, e para levar uma vida animada, a saúde 
bucal é essencial. Venham aprender juntos, sobre 
a saúde bucal. 

 

HIMAWARI GAKUEN  ABERTO AO PÚBLICO 

ひまわり学園 開放日 
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APRENDIZADOS QUE NÃO PODEMOS ESQUECER ... 

Para não tornar vítima nem culpado de um acidente de trânsito... 

忘れてはいけない教訓 ― 交通事故の加害者、被害者にならないために 

Desde que me foi concedida esta coluna “Convivendo no Japão”, tão depressa parto 

para o meu quinto ano estudando o assunto da vez e me pego relendo as colunas 

anteriores. Nisto, me chamou a atenção um texto que escrevi sobre a segurança dos 

estudantes que vão para as escolas caminhando no horário de pico do trânsito. Talvez 

não venha a ser um assunto de interesse pessoal mas sem dúvida é um assunto muito preocupante. Uma 

vez que, só se ouve falar em tragédias de acidentes de trânsito nos noticiários, principalmente nesta época 

do ano, durante e depois do retorno das férias prolongadas do Golden Week. 

Apesar de não fazermos parte da vida das pessoas envolvidas nos acidentes em destaque, é difícil conter 

as lágrimas quando a imprudência no trânsito tira bruscamente a vida das crianças. Logo, me recordo de 

um acidente recente que aconteceu no final de dezembro do ano passado, ocasionado por brasileiro que 

dirigiu após consumir bebida alcóolica e acabou colidindo em um baby car que estava ao lado da estrada. 

Por muita sorte não tirou a vida do bebê recém nascido que estava dentro do carrinho. Acidentes de 

trânsito geralmente são causados involuntariamente mas, quando o condutor está sob efeito de álcool, ou 

sem licença para conduzir e outros, estando ciente do que é errado e comete um acidente, a punição não 

será em vão, principalmente quando envolve vítima. 

Infelizmente, não estamos do lado dos nossos filhos a todo instante e protegendo-os 24 horas, por isto, 

acho importante dialogar sobre os perigos do trânsito com os familiares para que não tornemos vítimas de 

acidentes como estes e nem culpados por causar danos irreversíveis a nossa própria vida e a de terceiros. 

Sem dúvida, quando se trata de acidentes de trânsito, todos nós temos muito que aprender e melhorar 

com o erro dos outros, pelo simples fato de ser evitável.  

Trago este assunto, visando o bem estar e a segurança dos nossos amigos conterrâneos, para que 

possam levar uma vida tranquila e feliz mesmo distantes da nossa terra natal e, deixo aqui um alerta a 

todos os motoristas, principalmente aqueles que recém chegaram ao Japão. 

“As ruas do Japão comparadas com as do Brasil, a princípio, representa segurança e organização em 

virtude das sinalizações de trânsito estarem devidamente instaladas e o estado das rodovias bem 

conservadas. Porém, por ser uma ilha montanhosa com área urbana restrita, existem muitas ruas estreitas 

principalmente nas áreas residenciais, onde devemos redobrar a nossa atenção. Principalmente na época 

do ano em que trabalhadores e estudantes voltam a sua rotina normal após feriado prolongado. Portanto, 

vamos mais uma vez checar nossos hábitos no trânsito e lembrar que no horário de pico do trânsito quando 

seguimos ao trabalho, também transitam crianças que seguem para escola caminhando, estudantes de 

bicicletas, pessoas idosas, animais, etc. Não podemos esquecer que para evitar os acidentes de trânsito, 

não basta conhecermos as normas de trânsito e termos habilidade no volante, também é fundamental 

conhecermos as características dos pedestres, ciclistas e das circunstâncias, dirigindo com respeito e 

educação.” 

                                                                               Saty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
  

 

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  

JUNHO 
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 fevereiro de 2019 

5 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em julho de 2018 

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

19 (4ª) 
Recepção: 

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

 

                           OBSERVAÇÃO DOS VAGA-LUMES 

                                   (HIMEBOTARU) NO MONTE KINSHOZAN 

                                         金生山姫螢観察会 

 

 

 

  

Quando: 1(sab) e 8(sab) de junho das 22:00 às 01:30 horas 
Local: nos recintos do templo Myoujorinji. 
Conteúdo: Concerto de harpa (harpa latina), explicação e 
observação de Rikugai (molusco terrestre) e Himebotaru.  
※ Inscrições para aula de fotografia e sessão de fotos 

realizadas simultaneamente, já estão encerradas, e não 
é permitido outros tipos de fotografia/filmagem livre. 

Taxa de participação:  
¥100/pessoa (taxa de colaboração para proteção ambiental) 
Observação: fora data e horário acima, não é permitida a 
entrada noturna no templo.  
Inform.: Sr. Tomita do Kinshozan Shizen Bunka En Hozon 
Kyokai (dentro do templo Myoujorinji  0584-71-0124). 

 

 


