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RECRUTAMOS PARTICIPANTES PARA ｢VISITA DE PAIS E 

FILHOS｣ AS OBRAS DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA 

新市庁舎建設現場「親子見学会」参加者募集！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvo: estudantes do sho 
gakko e chugakko resi-
dentes na cidade e seus 
pais/respons. Quando: 
➀ 21 de jul(dom) das 
14:00 as 16:00 horas ➁ 
1 de set(dom) das 10:00 
as 12:00 horas. Local: 
canteiro de obras do no-
vo prédio da pref.  (lado 
norte do atual prédio da pref.). Número de vagas: aproxi-
madamente 30 pessoas p/ vez (sorteio). Prazo: ➀ 25 de 
jun ➁ 25 de jul. Inscrições: Preencher a 「inscrição▪en-
quete」 na HP do município, ou especificar「Natsuyasumi 
shinchosha oyako kengakukai moshikomi」 num cartão 
postal (hagaki), e preencher o nome da criança e pai/ 
responsável, o furigana (kana que se escreve ao lado do 
kanji para indicar a sua leitura), sexo, 
nome da escola, ano escolar, endere-
ço, nr. de tel., endereço de e-mail, data 
que deseja participar e enviar para 
Chosha Kensetsu Suishin-shitsu (〒
503-8601 marunouchi 2-29 ☎ 0584-
47-7439) (válido o carimbo postal). 
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O município, enviou a notificação da situação atual 
(genkyo todoke) aos beneficiários do Jido Teate. Com-
ferir se não há alguma alteração, preencher as informa-
ções necessárias, carimbar, anexar os documentos 
necessários e entregar.  
O que trazer: ● Formulário da notificação de situação 
atual (genkyo todoke) enviado. ● Cópia do Cartão de 
Seguro de Saúde do próprio beneficiário (somente para 
pessoas inscritas no shakai hoken). ● Carimbo. ● Para 
pessoas com nacionalidade estrangeira, Cartão de 
Permanência (Zairyu Card) do próprio beneficiário e da 
criança e passaporte da criança (original) ※contendo 
o histórico de entrada e saída do país a partir de 1 de 
junho de 2018. ● Outros documentos conforme a 
necessidade.   
Prazo de entrega: 1 (sab) à 28 (sex) de junho de 2019.  
※Em caso de não entrega, não será possível receber 
o subsídio a partir do mês referente ao mês de junho.  
Local de entrega: Na sala de reuniões n.º 5 no 1º andar 
da Prefeitura Municipal de Ogaki (atendimento somen-
te de 1 a 24 de junho, inclusive aos sábados e domin-
gos) e no 2º andar da Prefeitura Municipal de Ogaki, 
Setor Kosodate Shien-ka (somente nos dias úteis). 
Maiores informações: No Setor Kosodate Shien-ka 
( 0584-47-7092). 
 

VALOR DO SUBSÍDIO POR CRIANÇA 

CLASSIFICAÇÃO 
SUBSÍDIO 
MENSAL 

Quem não se 
aplica ao limite 

de renda 

Menos de 3 anos ¥15,000 

A partir de 3 anos, até o 
término do shogakko 

1° e 2° filho ¥10,000 

A partir do 3° filho※ ¥15,000 

Alunos do chugakko ¥10,000 

Quem se aplica 
ao limite de ren-
da (tokurei kyufu) 

0 (zero) ano até alunos do chugakko ¥5,000 

※O número de filhos é contado entre os filhos com até 18 anos (até o 
primeiro dia 31 de março após completar 18 anos).  

Note que em caso do valor da renda (shotoku) durante 
o ano 2018 (H30) do beneficiário ultrapassar o valor 
limite da restrição de renda (tabela abaixo), o ｢tokurei 
kyufu｣ será de ¥5.000 ienes/mês por criança.  
VALOR LIMITE DA RESTRIÇÃO DE RENDA DO JIDO TEATE 

(RENDA (SHOTOKU) DE JAN A DEZ DE 2018 (H30)) 

Nº 
DEPENDENTES, 

ETC 

VALOR LIMITE 
DA RESTRIÇÃO DE RENDA 

(SHOTOKU GAKU) 

※VALOR DA 
RENDA ANUAL 

(SHUNYU GAKU) (REF.) 
0 pessoa ¥ 6.220.000 ¥ 8.333.000 

1 pessoa ¥ 6.600.000 ¥ 8.756.000 

2 pessoas ¥ 6.980.000 ¥ 9.178.000 

3 pessoas ¥ 7.360.000 ¥ 9.600.000 

4 pessoas ¥ 7.740.000 ¥ 10.021.000 

5 pessoas ¥ 8.120.000 ¥ 10.421.000 

※O valor da renda anual, é um valor pressuposto para referência 
em caso de renda proveniente somente de salário. 

A ENTREGA DA SITUAÇÃO ATUAL DEVE 
SER FEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO 

児童手当 現況届
の提出は 6月中に 

O novo prédio da prefeitura, que será a nova base de 
prevenção de desastres naturais da cidade, e está 
programado para abrir em janeiro do ano Reiwa 2, está 
atualmente em processo de construção. Por isso, 
realizaremos uma visita pelo canteiro de obras, e 
experiência da tecnologia de isolamento sísmico que foi 
incorporada ao novo prédio da prefeitura como segue 
abaixo. Aproveite as férias de verão e participe sem falta 
deste evento que permite obter uma valiosa experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura do novo prédio da prefeitura concluído 

Formulário de inscrição 

Aspectos do estado atual das obras internas 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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市民税・県民税納税通知書を送付 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALTERAÇÃO DO TAMANHO DO CERTIFICADO DE BENEFICIÁRIO  
受給者証をカードサイズ化 

 
O certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das cri-
anças, o certificado de beneficiário do subsídio das despesas medicas 
das pessoas com deficiência física/mental (shinshin shogaisha), da 
família só com mãe e os filhos menores (boshi katei) e outros, família 
só com pai e os filhos menores (fushi katei), serão alterados do tama-
nho convencional do cartão postal para o tamanho do cartão. A época 
de entrega do certificado de beneficiário é conforme a tabela abaixo.   

 

 
 

CERTIFICADO DE BENEFICIÁRIO ÉPOCA DE EMISSÃO 

Certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das crianças Final de junho 

Certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das pessoas com 
deficiência física/mental (que o número inicia com 502) 

1 de julho 

Certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das pessoas com 
deficiência física/mental (que o número inicia com 202) 

1 de outubro 

Certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas da família só com 
mãe e os filhos menores (boshi katei) e outros e família só com pai e os filhos 
menores (fushi katei) 

Meados de julho 

 

AVISO SOBRE ÁGUA ENCANADA 

水道に関するお知らせ 

 
◆Troca do hidrômetro com período de validade vencido  

Com base na lei de medição, o município está trocando os hidrômetros que passaram do período de 
validade de 8 anos. De final de junho até final de outubro, a empresa de obras consignada pelo município vai 
visitar os domicílios que se enquadram e realizar as obras de troca (gratuitamente). Solicitamos a sua 
colaboração.   
◆O requerimento p/ iniciar/interromper a utilização de água e esgoto deve ser feita com antecedência 

Quando for necessário iniciar ou interromper a utilização de água e 
esgoto por motivo de mudança, etc., é necessário fazer requerimento. 

Assim que a data for definida, contactar o departamento de água 
(Suido-ka tel. 0584-71-8848 nos dias úteis das 8:30 às 18:00 horas) o 
mais rápido possível. Além disso, se for entre 3 dias a 1 mês antes do 
início ou interrupção, é possível fazer o requerimento através da internet. 
Fazer o requerimento através da ⌈ página exclusiva de início e 
interrupção de água, etc. na HP do município⌋. 

Maiores informações no Setor Suido-ka ( 0584-71-8848). 

 

 

 

A Notificação aos Contribuintes referente a contribuição do Imposto Municipal e Provincial do ano fiscal 
31 (2019) (calculado com base na renda de 1 de janeiro à 31 de dezembro de 2018), foi enviado em 5 de 
junho. Solicitamos verificar o conteúdo e efetuar o pagamento dentro do prazo. 

A notificação de pagamento de imposto que foi enviada desta vez, é a de recolhimento normal (paga 
pela própria pessoa) e de recolhimento especial da pensão pública (koteki nenkin) (debitado da conta da 
pensão). 

Além disso, referente ao recolhimento especial do salário (debitado do 
salário), foi enviado ao local de trabalho e solicitamos receber a ⌈Notificação de 
determinação/alteração do recolhimento especial do imposto municipal e 
provincial relacionado ao salário, etc. do ano fiscal 31⌋ no local de trabalho. 

Maiores informações, no setor Kazei-ka Shimin-zei Group ( 0584-47-8179). 

 

 

 

 
Para smartphone 

 
Para celular 

▶Administração da página exclusiva de requerimento: Ogaki-shi Suido Ryokin-to Gyomu Jutaku-sha Veolia
▪jenets (kabu). 

 

Amostra do certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das 
pessoas com deficiência física/mental que vai mudar para o tamanho de cartão 
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環境美化にご協力ください   ― マナーを守り まちを美しく ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores informações no Setor Kankyo Eisei-ka ( 0584-47-8571). 

 

暮らしを変えて、川と海をきれいに！ 
A ｢ÁGUA｣, É REUTILIZADA  

A água que foi utilizada no curso superior (lado da nascente) do rio, após ser processado no tanque de purificação 
de água e estação de tratamento de esgoto é escoado ao rio, e utilizado novamente pelas pessoas do curso baixo 
(na direção da foz) do rio. Devemos prestar atenção para fazer o máximo possível para não poluir a água que será 
utilizada repetidamente. 

O PONTO DE SAÍDA DO ESCOAMENTO, É A ENTRADA DO RIO E MAR  

A água residual doméstica utilizada na cozinha, toalete, banho (furo), etc., por 1 pessoa em 1 dia, é em média 
250 litros. E é uma das principais causas da poluição de rios e mares. O ponto de saída do escoamento da cozinha 
e banho, é a entrada para o rio e mar.   

10 PONTOS PARA EVITAR A POLUIÇÃO DA ÁGUA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  Planejar o preparo dos alimentos, para evitar o 
desperdício da água. 

② Utilizar pelo menos a água da primeira lavada do 
arroz, para regar o jardim. 

③ Utilizar saquinhos de rede, etc. 
para escorrer a água, evitando 
que os detritos alimentares 
escorram pelo ralo. 

④ Limpar a sujeira de óleo antes de 
lavar a louça, etc.  

⑤ Usar o óleo por completo, evitan-
do de jogá-lo, mas se for inevitá- 

 

 

 

 

vel, absorvê-lo num jornal e jogar como 
lixo queimável ou fazer a decomposição 
utilizando composto, etc. 

⑥ Limpar o banheiro cuidadosamente após o seu uso. 
⑦ Ao tomar banho, evitar utilizar sabonete, xampu, etc. 

em excesso. 
⑧ Reutilizar o resto da água da banheira para lavagem 

de roupas e limpeza. 
⑨ Utilizar apenas a quantidade necessária de sabão 

ou detergente para lavar roupas. 
⑩ Utilizar copo na escovação dos dentes, e bacia para 

lavar o rosto, para evitar desperdícios. 

 

 

CUMPRA AS BOAS MANEIRAS E EMBELEZE A CIDADE  
O município, com a colaboração de todos os 
cidadãos, promove o desenvolvimento de uma 
cidade limpa e bela. No entanto, observa-se lugares 
com lixos caídos, ervas daninhas crescendo em 
abundância, etc. Vamos manter a cidade bela, 
através da atitude diária de cada um de nós. 
◆ Latas vazias, pontas de cigarro, etc., devem ser 
jogados nos locais especificados ou levados para 
casa. 
◆ Proprietários de terreno, ocupantes, 
administradores, etc., devem fazer a 
limpeza e arrancar as ervas daninhas 
regularmente para que não cresçam em 
abundância. 

LIMPAR AS FEZES DE SEU CÃO 
Quando o cão de estimação é criado 
sem cumprir as boas maneiras, acaba 
causando incômodo às pessoas ao 
redor. Para podermos viver agrada-
velmente, e manter a paisagem da ci-
dade, devemos cumprir as boas ma- 
neiras. ◆ As fezes/urina abandonadas de cães, cau-
sam um sentimento desconfortável a todos. Quando 
levar o cão para passear, seja responsável, recolha 
as fezes e leve para casa sem falta. ◆Não alimentar 
gatos vadios (sem dono) ou sem cuidados. Se alimen-
tar gatos sem dono ou sem cuidados, aumenta o 
número de gatos da região e causará incomodo ao 
redor com fezes e urina.  

 

ACAMPAMENTO WAIWAI PARA CRIANÇAS 

ちびっ子ワイワイキャンプ inサマー 
▶Quem se enquadra: alunos do shogakko dentro do 

município. 
▶Quando: dia 10 de agosto (sab) das 13:30 até 11:30 

do dia 11 (dom▪feriado) ※1 noite 2 dias realizado 
mesmo com chuva 

▶Onde: Seinen no ie 

▶ Conteúdo: desfrutar de atividades em grupo e 
barbecue (churrascada), etc. 

▶Número de vagas: 50 pessoas (sorteio) 
▶Taxa de participação: 5.000 ienes 
▶Inscrição: a partir das 9:00 horas do dia 7 de julho, 

distribuição de senha no Seinen no ie. A partir das 
9:15 horas, haverá explicação e sorteio. 

▶Maiores informações: No Seinen no ie  ( 0584-
78-9308). 

 

 

DESFRUTE DO BALANCE BALL 

Promoção da saúde utilizando smartphones 
バランスボールを楽しもう  ～スマホを活用して健康づくり～ 
▶Quem se enquadra: Pessoas que tem interesse/cu-
riosidade p/ balance ball (bola de equilíbrio). ▶Quan-
do: ➀ dia 9 de julho (ter) das 14:00 às 15:15 horas ➁ 
dia 30 de julho (ter) das 10:00 às 11:15 horas ▶Local: 
na sala de reunião n° 4 no 2° andar do Joho Kobo ▶
Conteúdo: Exercício simples utilizando smartphone e 
balance ball por instrutor de balance ball ▶No. de va- 
gas: 12 vagas cada (sorteio) ▶Taxa 
de particip: 1.620 ienes cada. ▶O 
que levar: bebida, tapete de Yoga 
(mat), ou uma toalha de banho grande 
▶Inscrição: ➀ 2 de jul ➁ 23 de jul, 
ambos até as 17:00 horas no Joho 
Kobo ( 0584-75-7000). 
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CURSO DE AERÓBICA E YOGA 

エアロビック＆ヨーガ教室 
▶Local: No Centro de treina-
mento do Budokan ▶Núme-
ro de vagas: 52 pessoas ca-
da curso (por sorteio) ※So-
mente o curso G, 35 pessoas 
▶ Taxa de participação: 
5.000 ienes cada curso ▶
Inscrição: preencher o nome 
do curso, endereço, nome, 
idade, sexo e telefone no car-
tão postal (hagaki) duplo com 
resposta paga (ofuku hagaki) e enviar para o mesmo Centro de Treinamento do Budokan (〒
503-0847 Komeno-cho 2-1-1,  0584-88-2550) até o dia 25 de junho (válido o carimbo postal). 
※ Também é possível trazer um kansei hagaki (cartão postal emitido pelo correio do Japão). 
▶Observação: as pessoas que estiverem participando do curso, poderão utilizar o Centro 
de Treinamento gratuitamente no dia do curso. Após a inscrição, a taxa de participação não 
será devolvida. Pode-se participar experimentalmente de cada curso, apenas 1 vez, (taxa de 
participação de 500 ienes e inscrição no dia). 
 

MARATONA DE OGAKI 2019 

QUE ATRAVESSA A CIDADE   HALF ▪ 10KM ▪ 2.5KM 

大垣を駆け抜ける ハーフ ・ 10キロ ・ 2 . 5キロ  「おおがきマラソン 2019」 
 

Dia 15 de dezembro (dom)  

 

MODALIDADES DA COMPETIÇÃO ▪ QUALIFICAÇÃO P/ PARTICIPAR, ETC. 

MODALIDADE DIV. CAPAC. 
QUALIFICAÇÃO P/ PARTICIPAR 

(idade do dia da competição) 
TAXA DE 

PARTICIP. 

Meia maratona (half) 
※ 21.0975 km limite de 
tempo de 3 horas (com base 
no tiro de aviso) 

1 

6.000 
pessoas 

Homem 
Menor de 40 anos (não permitido p/ 

alunos do Koko p/ baixo) 

4.000 
ienes 

2 Homem De 40 a 49 anos 

3 Homem A partir de 50 anos 

4 Mulher 
Menor de 40 anos (não permitido p/ 

alunos do Koko p/ baixo) 

5 Mulher A partir de 40 anos p/ cima 

10 Km ※limite de tempo de 
1 hora e 15 min. 

6 
500 

pessoas 

Homem 
A partir de 15 anos (não permitido p/ 

alunos do chugakko) 
2.000 
ienes 

7 Mulher 

Running ※2.5 Km, limite de 
tempo de 30 min. 

8 
500 

pessoas 
Homem A partir de alunos do shogakko p/ cima 

1.000 
ienes 

Walking ▪ jogging ※2.5 Km, 
limite de tempo de 40 min. 

9 
1.500 

pessoas 
- gratuito 

 
INSCRIÇÃO ATÉ 4 DE OUTUBRO (SEX) (POR ORDEM DE CHEGADA) 

RECEPÇÃO INSCRIÇÃO ▪ MÉTODO DE PAGAMENTO ※Walking haverá recepção no dia 

Internet 
Inscrição através da HP exclusiva ｢runnet (http://runnet.jp/)｣ 

(Meia maratona, 10km e running) 
Balcão de 

atendimento 
Preencher formulário de inscrição (possível fazer download da HP exclusiva) no 

Setor Shoko Kanko-ka (running, walking ▪ jogging) 

※Inscrição via internet, necessita de taxa administrativa separada de 250 ienes.  

NOME DO CURSO 
(★Indica a intensidade do exercício) 

QUANDO 
※Todos, total de 10 vezes 

A Baleton ★★★ 7/8 〜 9/16 2ª 10:30 〜 11:30 
B Yoga relaxante ★ 7/8 〜 9/16 2ª 19:00 〜 20:15 
C Aero regular ★★★★ 7/10 〜 9/18 4ª 19:00 〜 20:00 
D Desfrute aero ★★★ 7/11 〜 9/19 5ª 10:30 〜 11:30 
E Yoga relaxante ★ 7/12 〜 9/20 6ª 10:30 〜 11:45 
F Yoga relaxante ★ 7/12 〜 9/20 6ª 19:00 〜 20:15 
G Shape up step ★★ 7/13 〜 9/21 sab 13:00 〜 14:00 
H Yoga manhã ★★ 7/14 〜 9/29 dom 10:30 〜 11:30 

 

 

Informações: Comitê executivo da Maratona de Ogaki 
(dentro do Shoko kanko-ka   0584-47-8596). 
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Ao brasileiro nato que cresceu no Brasil e 

escolheu viver permanentemente no Japão 

日本を終の棲家に選んだブラジル人の皆さんへ 

Até um tempo atrás muitos de nós brasileiros natos, alimentávamos o sonho de comprar 

a casa própria no Brasil e viemos para cá em busca deste sonho. Porém, uma vez 

afastado do próprio país, passamos a enxergar melhor e amplamente a realidade que 

deixamos para trás. Nos dias de hoje já está sendo uma tendência natural, abrirmos mão da terra natal, dos 

familiares e amigos em troca de uma vida mais digna, mais segura e com mais recursos humanos que 

valorizam o cidadão. Sinal que as dificuldades de comunicação, não são maiores que os problemas que 

viemos enfrentando no Brasil. 

Sendo assim, nem a crise econômica do Japão, nem os fenômenos da natureza como desastres ecológicos 

e outros, não influenciam na decisão de não querer retornar ao país de origem e escolhemos ficar com a 

sustentabilidade dos recursos humanos que satisfaz as nossas necessidades. Acredito que por estas razões, 

a corrida pelo visto permanente e a demanda da compra da casa própria por estrangeiros vem aumentando. 

Porém, não é preciso nem falar que, para dar continuidade nestes recursos de vida, faz se necessário que 

cada um cumpra com os seus deveres, desde contribuições quanto aos impostos fiscais e outros, garantir 

seu emprego e viver em harmonia com a comunidade.  

Bem, para aqueles que já realizaram o sonho da casa própria, gostaria de em primeiro lugar parabenizar 

pela grande conquista. No meu ponto de vista, para as famílias que possuem atributos morais, éticos e 

desejam seguir vivendo no Japão até a velhice, sem sombras de dúvidas, foi a maior e a mais sábia decisão 

tomada na vida. Porém, não sendo uma decisão fácil de reverter, desejo que cada família que construiu o 

seu lar aqui, siga sempre unida com saúde e viva em harmonia com vizinhos, escolas e outros. Caso contrário, 

desencadeará novos problemas que não fará da compra da casa, uma boa escolha. Vale a pena lembrar que 

na escolha da casa própria, não escolhemos o perfil dos vizinhos. Para ser bem aceito e respeitado no meio 

em que escolheu viver, é fundamental conhecer as características dos habitantes (idosos, crianças, etc.) que 

vivem no local e respeitar o espaço compartilhado. Como nossos hábitos, são diferentes, principalmente nós 

brasileiros natos que crescemos e conhecemos o gostinho de um país sem restrições, recomendo adaptar-

se aos hábitos e a política da boa vizinhança o mais rápido possível. A casa pode ser nossa mas, não vivemos 

isolados.                                                                     

Saty 

DICAS PARA VIVER EM PAZ 

 Obedecer as normas da coleta de lixo; 

 Respeitar o horário de descanso da vizinhança; 

 Evite poluição sonora; 

 Evite poluição visual (Por exemplo, exposição demasiada 

do corpo e tatuagem à mostra, não é muito bem vista...); 

 Conheça as características da vizinhança e respeite-os; 

 Execute as saudações do dia; 

 Vamos atender os idosos com gentileza; 

 Ensine que o aperto de mão, transmite segurança;  

 Ensine que o abraço alivia, tente abraçá-lo; 

 Atenda de coração aberto;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo sem intenção, o barulho de sua casa pode estar incomodando o seu vizinho. 
 

（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) 

15 de julho 
(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 18 de julho (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  

JULHO 
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 março de 2019 

 3 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em agosto de 2018 

11 (5ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em dezembro de 2017 

17 (4ª) 
Recepção: 

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

