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SHIMIN POOL ABERTO 

 

市民プールオープン 
9月 1日(日) まで 10時 00分～18時 00分 

● Shimin Pool de Ogaki (shinden-cho) 
0584-89-3211 individual▶alunos do sho/chu-
gakko▶100 yens, alunos do koko▶200 yens, pu-
blico geral▶300 yens, idosos▶100 yens  
● Piscina Municipal voltada aos trabalha-
dores portadores de excepcionalidades físi-
cas e outros (dentro do Miki koen)  0584- 
74-5539 individual▶alunos do sho/chugakko▶50 
yens, alunos do koko▶100 yens, publico geral▶
200 yens, idosos▶50 yens 

SUITO MATSURI DE 1 (QUI) A 4 (DOM) DE AGOSTO 
De 1 (qui) a 4 (dom) de agosto, acontecerá o [Suito Matsuri] (Festival da Cidade da Água) que dá colorido 
ao verão de Ogaki, em torno da avenida em frente à estação JR Ogaki, av. Honmachi, etc. O local do festival 
será decorado com enfeites de Tanabata, e haverá uma variedade de eventos como o fantástico Manto 
Nagashi, dança Bom Odori formando um círculo, etc., e uma variedade de eventos. Venham com toda a 
família. Durante este período, haverá controle de trânsito. Informações: No comitê executivo do festival 
(dentro do Ogaki Kankou Kyoukai (☎ 0584-77-1535). 

63º FESTIVAL DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE OGAKI  

第 63回 大垣花火大会 
Quando: 

27/julho (sáb) das 19:30 as 20:30 horas 
Local: Margem do rio Ibigawa (Azuma-cho) 

※Como não haverá estacionamento, solicita-

mos a utilização de meios de transporte 
públicos. 

Informações: 
Gifu Shinbun ▪ Gifu Hoso Seino Shisha 

☎ (0584) 81-3330 

 

 

 

 
 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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7 /16～非課税の方の申請受付開始  プレミアム付商品券 
O município, vai iniciar o recebimento do requerimento para o vale-troca (hikikae-ken) necessário para a 

compra do vale-mercadoria (shohin-ken) com prêmio. Para as pessoas isentas de imposto que tem 
possibilidade de se enquadrar, enviaremos os formulários para requerimento em meados de julho e solicitamos 
fazer os procedimentos. 
◆Quem se enquadra: pessoa que satisfaz qualquer uma das seguintes condições ➀➁. 
➀ Pessoa não tributada 
Pessoa que tem registro de residente no município de Ogaki na data base de 1 de janeiro de 2019, e que não 
teve tributação do imposto municipal (shiminzei) do ano fiscal H31 (2019). No entanto, dependentes de 
pessoas que foram tributadas pelo imposto municipal do ano fiscal H31, ou pessoas beneficiárias do Sistema 
Seikatsu Hogo, etc., não se enquadram. 
➁ Família criando filhos 
Chefe da família a que pertence a criança de (0 a 2 anos) nascida entre 2 de abril de H28 (2016) à 30 de 
setembro do 1º ano Reiwa (2019). ※Não é necessário fazer requerimento desta vez, e está planejado 
enviarmos o vale de compra no final de setembro  
◆Valor de venda: 4.000 ienes por talão (contendo vale-mercadoria no valor de 5.000 ienes) ※ Até 5 talões 
por pessoa que se enquadra. 
◆Quando: de 16 de julho (ter) à 31 de outubro (qui) nos dias úteis das 8:30 às 17:15 horas 
◆Local: Na sala de conferências (dai kaigi shitsu) no 2º andar do Shimin Kaikan 
※ Devido ao congestionamento do estacionamento devido à utilização da piscina ao lado, recomendamos 
fazer o requerimento através do envio do envelope resposta. 
※ Não haverá local para fazer o requerimento no prédio principal da prefeitura. 
◆Maiores informações: No Call Center exclusivo (☎ 0584-47-5773 nos dias úteis das 8:30 às 17:15 horas). 

A data e local de troca do vale-troca pelo vale-mercadoria com prêmio, será informado posteriormente. 
 

ご存じですか!? 国民年金保険料の免除制度 
 

 

 

 

 
 
 
 
●Onde solicitar: no Setor Madoguchi Service-ka, em cada Escritório Regional, Centro 
de Serviço do Cidadão, Escritório de Pensão ( Nenkin Jimusho) de Ogaki, etc. ●O que 
levar: ① Nenkin Techo (Caderneta do Nenkin), ② inkan (carimbo), ③ Carteira de 
motorista, etc., ou outro documento que possibilite verificar a identidade, documento que 
possibilite verificar o número básico de pensão ou o número de pessoa física. Em caso 
de estar desempregado, etc., é necessário o Certificado de Beneficiário de Subsídio para 
o recebimento do Seguro Desemprego (Koyo Hoken Jukyu Shikakushasho) ou a Carta 
de Desemprego como Assegurado do Seguro-Desemprego (Koyo Hoken Hihokensha 
Rishoku-hyo). ●Maiores informações: No setor Madoguchi Service-ka Kokumin Nenkin 
Group (☎ 0584-47-8129) ou Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166). 
 

APOIO ÀS LIÇÕES DE CASA NAS FÉRIAS DE VERÃO   夏休みの宿題をサポートします  

●Iniciaremos as “aulas de apoio às lições de casa nas férias de verão”, voltadas principalmente aos alunos do 
primário (shogakusei) com raízes estrangeiras durante um período de 6 dias (também é possível participar por 
1 dia) ●Os alunos terão suporte dos orientadores das aulas de apoio ao estudo pós-horário escolar que já 
trabalham com as crianças com raízes estrangeiras. ●Poderão participar somente as crianças (solicitamos 
aos pais ou responsáveis, para providenciarem o meio de condução para ir e voltar). ◆Data： 22 (seg), 24 
(qua), 25 (qui), 29 (seg), 31 (qua) de julho e 1 (qui) de agosto, durante 6 dias, das 8:00～12:00 horas da manhã 
◆Local： No Conjunto Habitacional Ken Ei Arasaki Danchi Shukaijo (Local de reunião) Ogaki-shi Shima-cho 
236-1 ◆Taxa de material： 500 ienes (x 6 dias) ◆Informações： Shimin Katsudo Dantai ＣＡＰＣＯ TEL.: 
090-8469-2589 Encarregado(a): Okamoto （ português ）  ◆ Inscrição ： Fazer inscrição por telefone ao 
encarregado (vagas para 20 pessoas ▪ por ordem de chegada). ◆Pessoas sujeitas: Alunos com raízes 
estrangeiras que residem no município de Ogaki, principalmente estudantes da escola primária.  ※Qualquer 
nacionalidade. ◆Promoção： Município de Ogaki (Planejamento/gestão: Shimin Katsudo Dantai CAPCO).  

 

Em caso de estar inscrito no Kokumin Nenkin (Pensão Nacional) e tiver dificuldade para pagar a taxa do 
seguro, dependendo do requerimento, é possível utilizar os sistemas de pagamento especial para estudantes, 
adiamento de pagamento aos jovens e isenção ⌈do valor total⌋, ⌈de três quartos⌋, ⌈de metade⌋, ⌈de um 
quarto⌋. No entanto, indiferentemente ao sistema utilizado, haverá análise de renda. 

Além disso, em caso de isenção parcial, se o pagamento não for efetuado após a aprovação, a isenção será 
anulada e esse período será considerado como inadimplência de pagamento de taxa, portanto, a taxa do seguro 
deve ser paga sem falta. Maiores informações no balcão de requerimento mais perto. 
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NAS FÉRIAS DE VERÃO, VAMOS SAIR PAIS E FILHOS ATÉ O SUITOPIA CENTER 

夏休みは親子でスイトピアセンターに出かけよう  
Neste verão serão realizados no Suitopia Center, vários eventos 

para pais e filhos aprenderem divertidamente. Venham com toda a 
família. Maiores informações no Ogaki-shi Bunka Jigyo-dan ( 0584-
82-2310).  

ARTES DE PAPELÃO - PARQUE DE DIVERSÕES 

ダンボールアート遊園地 

Quando: de 13 de julho (sab) a 1 de setembro (dom). Local: Galeria 
de arte. Conteúdo: exposição tipo experiência de arte de papelão com 
o tema dinossauro. Taxa de admissão: 300 ienes (gratuito para 
crianças menores de 2 anos) ※ adulto acompanhando aluno do 
shogakko para baixo, 200 ienes. Locomotiva de papelão, necessita de 
taxa adicional. 
 

A plantação de girassol em 
Ogaki, utilizando tambos (plan-
tação de arroz) em descanso, se 
tornou uma característica do ve-
rão de Ogaki. Este ano, planta-
dos pelo Hira Eino kumiai em 
Hira machi, irão florescer 
120.000 pés em 2.7 hectares. 
A previsão da melhor época pa-
ra se apreciar os girassóis é de 
meados de agosto à início de 
setembro (podendo haver mu-
dança da época de acordo com 
o tempo). A situação do floresci-
mento está sendo informada na 
HP do município periódicamente.  
【REALIZAÇÃO DE EVENTOS】 
Quando: de 10 (sab) a 18 (dom) 
de agosto Conteúdo: bazar lo-
cal, vendas de comida e bebida 
por kitchen car, light up (ilumina- 

ção) à noite (do pôr do sol até as 20:30 horas). Durante o período do evento e dia extraordinário, para ma-
nutenção e gerenciamento do campo de girassóis, será solicitado 200 ienes como taxa de colaboração (gratuito 
para alunos de chugakko e abaixo). Hira machi, colocar no navigation Ogaki-shi Higashi-mae cho 955-1   

MAIORES INFORMAÇÕES NO NOURIN-KA (SETOR AGRO-FLORESTAL)  (0584-47-8628). 

 

NOURYOU BOM-ODORI 2019 

(FESTIVAL DE DANÇA FOLCLÓRICA) 納涼盆踊り 2019 

 
Conteúdo: Venda de yakisoba, salsisha frankfurt, 
refrigerante, cerveja, etc. (tudo por apenas ¥100), reali-
zação de racha-melancia e distribuição de doces. 
Experimente vestir yukata (kimono de verão) gratuita-
mente, e vamos dançar todos juntos! 

Para vestir yukata, dirigir-se diretamente ao prédio do Ogaki-shi Nishi Chiku Center 
Panfleto e mapa detalhado na prefeitura de Ogaki. 

Local: Ogaki-shi Nishi Chiku Center 
Minami Wakamori-cho 438 

※Em caso de chuva será transferido para o dia 23 de agosto (sex). 
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◆Eventos no palco: Apresentação de palco de classe de 
balé Hosawa (16:30 ~), execução de banda local 
Kakanomo (17:15 ~), mondeko taiko (tambor) (18:00 ~), 
apresentação de Monomane (imitação) (19:30 ~), etc.◆
Eventos no local: Mizuasobi hiro-ba (brincadeira com 
agua), torneio de esportes leves, bazar, sala de trabalhos 
manuais, etc.◆Festival de fogos de artificio Mondeko 
(20:15 ~) Informações: no escritório regional de 
Kamiishizu Setor Sangyo Kensetsu-ka ( 0584-45-
3115). 

 
 
  
  

O município, enviou em início de julho, carta selada (Formulário de Diagnóstico Preliminar (Yoshin-hyo), lista 
de instituições médicas, etc.), aos alunos do 6˚ ano do shogakko residentes no município. 

Contatar com antecedência e sem falta, a instituição médica onde deseja aplicar a vacina, 
e fazer a aplicação da vacina após fazer a reserva. O período de vacinação gratuita é até o 
dia anterior ao aniversário de 13 anos. ◆Local da vacinação: Instituição médica consignada 
pelo Município (lista postada na HP do município www.city.ogaki.lg.jp/0000030448.html). ◆O 
que levar: Formulário de diagnóstico preliminar (yoshin-hyo), caderneta de saúde da mãe e 
filho (boshi kenko techo), documento que possa confirmar o endereço como cartão do seguro 
de saúde, o certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das crianças, etc. 
◆Informações: Ogak i -sh i  Hoken Cente r ( 0584-75-2322). 

 

EXAME DE ANTICORPOS DA RUBÉOLA GRATUITO 

無料風しん抗体検査の受診を！ 
 
 
 
 
 

◆Pessoa que será enviado cupom do primeiro ano fiscal Reiwa: Homens residentes no município, 

nascidos entre 2 de abril de 1972 (Showa 47) a 1 de abril de 1979 (Showa 54) ※Pessoas que não se enqua-

dram no envio deste ano fiscal (homens nascidos entre 2 de abril de 1962 (Showa 37) a 1 de abril de 1972 
(Showa 47)) e que gostariam de fazer o exame, contactar o Hoken Center. Enviaremos o cupom a qualquer 

momento. ◆O que levar na hora do exame: ➀ Cupom ※Há data de validade ➁ Cartão do seguro de saúde, 

etc. (que possa confirmar o endereço, nome, data de nascimento) ③ Aqueles que podem receber a vacinação 

preventiva periódica, o resultado do teste de anticorpos, etc., com descrição/menção do título de anticorpos da 
rubéola (se enquadram pessoas com 8 vezes ou menos pelo método HI (Hemagglutination Inhibition test), com 

menos de 6.0 pelo método EIA (Enzyme Immunoassay ), etc.). ◆Instituição médica consignada: Na HP do 

Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar (Kosei rodosho)  https://www.mhlw.go.jp/content/000516994.pdf 

VACINAÇÃO PREVENTIVA  DIFTERIA E TÉTANO (DT) 
ジフテリア・破傷風(DT)  予防接種 

 

 

38º MONDEKO 

KAMIISHIZU 2019 

20 DE JULHO 

Das 15:00 até 20:30 

Local: 
Kamiishizu Midori no Mura Koen 
Gifu-ken Ogaki-shi Kamiishizu-cho 
Kamitara Maegase iriai 1-1 

 

 

  

 

 

Realizaremos exame de anticorpos gratuito e vacinação preventiva regular para homens nascidos entre 2 de 
abril de 1962 (Showa 37) a 1 de abril de 1979 (Showa 54) por 3 anos até 31 de março de 2022 (Reiwa 4). 

Foi enviado cupom para as pessoas que se enquadram neste ano fiscal. Maiores informações no Hoken 
Center ( 0584-75-2322). 

Artista Amura Artista Takenoko 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000030448.html
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O feriado de verão está chegando ! ! ! 
もうすぐ夏休み!!! 

 

Chegou a tão esperada, férias de verão! No Japão é natural que as escolas 

públicas mandem lições de casa para cada matéria, como leitura, caligrafia, 

interpretação de texto, redação, pesquisa, trabalhos manuais, desenhos, diário, 

etc. Além das atividades físicas como aulas de natação realizadas na escola durante as férias. Sem contar a 

ginástica matinal “radio taiso” organizado pela Associação das Crianças “Kodomokai” e realizado diariamente 

pela manhã as 6:30 no parque do bairro, que começa logo após o início das férias com duração aproximada 

de 20 dias... Ritmo bem puxado.  

Quanto aos estudantes que não tem com quem ficar em casa em virtude do trabalho dos pais, etc., o município 

de Ogaki conta com uma classe de assistência dentro das escolas públicas, própria para atender estas crianças 

após horário de estudo, “Rusu Katei Jido Kyoshitsu”, que passará a atender no período integral durante o 

feriado de verão. Aqueles que irão utilizar este serviço, recomendo que ajudem seus filhos quanto a 

organização das lições. Além disso, como não haverá serviço de merenda durante as férias escolares, será 

necessário preparar a marmita “bentô” e a garrafa térmica. 

Também, não esqueçam de colocar o pacotinho de gelo 

impermeável no kit da marmita, o chapéu, o kit da piscina, 

etc. Outrossim, incentivem a ir participar do exercício 

matinal “radio taiso”. Fora este recurso, para aqueles que 

desejam apoio nas lições de casa durante o feriado 

prolongado, existe o projeto de aulas de apoio durante as 

férias organizada pelo Centro de Apoio a Comunidade 

Estrangeira de Ogaki / CAPCO, que iniciará a partir do dia 

22 de julho (segunda-feira). Para obter informações a 

respeito, entre em contato pelo telefone que se encontra 

no final da última página. 

Já os estudantes do Brasil, quando entram em férias, normalmente se desligam dos compromissos escolares. 

Lembro que na escola por onde estudei, mandava no máximo uma redação sobre as férias ou pesquisa sobre 

um determinado tema.  

 Mas apesar das escolas mandarem tantas lições para casa e outras atividades, as férias de verão no Japão, 

não se resume somente em estudos. Isso é um alívio!  

As famílias curtem um acampamento, parque aquático, zoológico, também desfrutam da piscina pública, etc. 

Além disso, podem aproveitar os eventos do município como festival de fogos de artifício e festival das águas 

e, para quem gosta de flores, tem também a vasta plantação de Gira Sol para apreciar. Outrossim, para finalizar 

com chave de ouro, que tal participar da festividade folclórica que visa a integração social entre estrangeiros e 

japoneses e aproveitar a oportunidade de vestir o traje típico do Japão “Yukata”, que será realizado no dia 22 

de agosto (qui). Sobre as informações você pode receber através do serviço de envio de e-mail do município, 

ou através da rede social Face Book buscando por “Ogaki-shi Tagengo”. Também pelo jornalzinho “Amigo” 

(Informativo em português). Caso não tenha acesso ao jornalzinho, você poderá checar na internet e obter as 

informações atuais e os back numbers no formato de PDF, digitando na busca: PORTUGUÊS/Ogaki-shi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Convivendo 

no Japão 

日本で暮らす 
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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) 

12 de agosto 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. 
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 15 de agosto (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  

AGOSTO 
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 abril de 2019 

 2 (6ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em setembro de 2018 

7 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em janeiro de 2018 

22 (5ª) 
Recepção: 

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

