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◎ 31 de agosto (sábado) e 1 de setembro (domingo) 
 
 
 
 
 

◆Quem se enquadra: alunos do shogakko (alguns a partir de 

4 anos). ◆Horário: das 10:00 as 16:00 horas (recepção a 

partir das 9:00 horas, dia 1 de setembro encerra as 15:00 

horas). ◆Local: Ogaki-jo hall. ◆Conteúdo: evento onde 

pode-se experimentar de forma divertida, o trabalho de cerca 

de 20 empresas ativas da cidade. ◆Taxa de participação: 

gratuita (alguns necessitam custos de materiais). ◆Inscrição 

para experiência prioritária: inscreva-se na 
Homepage do mesmo evento a partir de 20 de 

agosto. ※haverá recepção no dia. ◆Maiores 

informações: no Comitê Executivo da Expo com 

Kawasaki-san ( 080-2119-9430). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

◆◆◆ CINCO PONTOS PARA PREVENÇÃO DO "O157" ◆◆◆ 
 
①Lavar bem as mãos e desinfetar antes de cozinhar ou após o uso do banheiro. ②Na hora de cozinhar, 
deve-se cozer bem até o interior do alimento (75°C por mais de 1 minuto). ③Os alimentos preparados, devem 

ser consumidos o quanto antes. Em caso de conservação, conservar em baixa tempe-
ratura em geladeira, etc., evitando a proliferação de bactérias. ●Evitar consumir alimento 
que ficou mais de 2 horas na temperatura ambiente. ●Não fazer descongelamento natural 
a temperatura ambiente, utilize o micro-ondas, etc., para descongelar. ●Quando for 
guardar a comida restante na geladeira, escreva a data no recipiente, e se não conseguir 
comer, eliminar o mais rápido possível. ④Separar os utensílios de cozinha como facas, 
tábuas de corte, etc., conforme a finalidade do uso para evitar a contaminação. ⑤Após o 
uso dos utensílios de cozinha, deve lavá-los bem com detergente e secá-los o suficiente. 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 
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Experiência de estúdio de TV 

 

¨Kids Work Expo¨ é um evento onde é possível experimentar vários tipos de trabalho se divertindo na cidade 
onde a criança é a principal personagem. Que tal vir e experimentar vários tipos de trabalho como prefeitura, 
polícia, bombeiros, loja de automóveis, loja de eletrônicos, estação de TV, etc. 

 

 

 

 

 

O O157 é um dos tipos de Escherichia coli patogênica, e uma vez infectado, após o período 
de incubação de 2 a 14 dias, causa diarreia, febre, dor estomacal. Em casos graves, pode re-
sultar em fezes com sangue, uremia, distúrbio de consciência, etc. A infecciosidade e a toxidade 
são fortes, e principalmente crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, 
requerem atenção especial. Tome cuidado com os cinco pontos a seguir e previna-se. 

Inscrição aqui ☞ 

 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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O município enviou o formulário para notificação de situação atual, etc., às pessoas que estão 
recebendo o Tokubetsu Shogaisha Teate ou Jido Fuyo Teate, etc. (incluindo pessoas com 
suspenção de pagamento devido à restrição de renda). Preencher as informações necessárias, 
carimbar, e entregar até a data determinada. O recebimento será aceito somente durante os 
dias de semana, nos balcões de atendimento (somente o Jido Fuyo Teate terá recebimento em 
sábado e domingo determinado). Em caso de não apresentação dentro do prazo, o pagamento 
será interrompido. Alertamos que além disso, se não fizer este procedimento durante 2 anos, 
haverá prescrição do direito de recebimento. Tome cuidado!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO (DECISÃO) DA TAXA DO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE  

8 月中旬に通知発書を発送  国民健康保険料の料率を決定 
O município enviou em meados de agosto, a notificação de alteração (decisão) da taxa 

do Seguro a partir da quarta parcela (agosto). O valor das parcelas de 4 a 10, são 
calculadas dividindo por 7 o valor resultante da subtração das parcelas de 1 a 3 do valor 
anual da taxa de seguro. Maiores informações: no Setor Madoguchi Service-ka 
Kokumin Kenko Hoken Group ( 0584-47-8132). 
 

ENVIAREMOS A NOTIFICAÇÃO DA TAXA KAIGO HOKEN (SEGURO DE CUIDADOS AO IDOSO) 

介護保険料の通知書を郵送します 
 

O município vai enviar a notificação de taxa do Kaigo Hoken do ano fiscal 31 (2019) às pessoas a partir de 
65 anos. Quando a notificação chegar, verifique o valor do seguro e o método de pagamento (cobrança especial 
ou cobrança comum). Maiores informações no Setor Korei Kaigo-ka ( 0584-47-7406).  
COBRANÇA ESPECIAL  
Quem se enquadra: pessoas com valor anual do shogai nenkin (pensão por invalidez) ▪ izoku nenkin (pensão 
por morte) ▪ rorei nenkin (aposentadoria por idade) a partir de ¥180.000.  

Notificação: será enviada em meados de setembro. 

Método de pagamento: dedução da pensão (nenkin). ※Mesmo aqueles que 

recebem pensão anual a partir de ¥180.000, as pessoas que atingiram 65 anos no 
percurso do ano fiscal ou que vieram transferidas de outros municípios, etc., terão 
cobrança normal temporariamente até a mudança para a cobrança especial. 
COBRANÇA NORMAL 
Quem se enquadra: pessoas com valor anual do shogai nenkin (pensão por 
invalidez) ▪ izoku nenkin (pensão por morte) ▪ rorei nenkin (aposentadoria por 
idade) abaixo de ¥180.000.  

Notificação: enviada em meados de agosto.  
Método de pagamento: boleto de pagamento ou transferência bancária. 

ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL 
各種手当の現況届などの提出を！ 

 

 

 

[Jido Fuyo Teate]: enviado em final de julho, período de entrega da notificação de situação atual entre 
1(qui) a 30 (sex) de agosto. [Tokubetsu Jido Fuyo Teate]: enviado em início de agosto, período de entrega 
da notificação de situação atual entre 9 de agosto (sex) à 11 de setembro (qua). Local de entrega e maiores 

informações: Setor Kosodate Shien-ka (☎ 0584-47-7092). Nota: Somente o Jido Fuyo Teate será recebido 

nos dias 24 (sab) e 25 (dom) de agosto das 10:00 as 15:00 horas na sala de reuniões n° 5 localizado no 1º 
andar do prédio principal da prefeitura. 

 
[Tokubetsu Shogaisha Teate], [Shogaiji Fukushi Teate], [Keikateki Fukushi Teate]: Foi enviado em 
meados de agosto e o prazo de entrega é de 9 de agosto (sex) à 11 de setembro (qua). Local de entrega 

e maiores informações: Setor Shogai Fukushi-ka (☎ 0584-47-7298). 

RECEBIMENTO DOS REQUERIMENTOS DO SUBSÍDIO TEMPORÁRIO EXTRAORDINÁRIO 

(RINJI▪TOKUBETSU KYUFUKIN) P/ OS BENEFICIÁRIOS DO JIDO FUYO TEATE SOLTEIROS  

◆Quem se enquadra: pai ou mãe que recebeu o Jido Fuyo Teate referente a novembro e que nunca foi 

legalmente casado até a data de 31 de outubro de 2019 (Reiwa gannen). ◆Valor do subsídio: 17.500 ienes 

◆Como requerer: fazer o requerimento juntamente com a Notificação de Situação Atual do Jido Fuyo Teate 

em agosto. ◆Maiores informações: no Setor Kosodate Shien-ka (☎ 0584-47-7092).  
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CUIDADO COM ACIDENTES DE AFOGAMENTO 

水難事故にご注意を！ 

Durante as férias de verão, aumentam as oportunidades de ir a rios e 
piscinas e todo ano, ocorrem acidentes de água em várias regiões. 
Respeitem as regras e divirtam-se! 

● Não sair para o mar ou rio quando o tempo estiver ruim. 

● Não brincar somente crianças 

● Não nadar quando não estiver em boas condições físicas. 

● Utilizar colete salva-vidas 

● Não entre em áreas proibidas ou perigosas 

Maiores detalhes, na delegacia de polícia de Ogaki ( 0584-78-0110). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
◆Quem se enquadra: Mulheres com idade acima de 20 anos com endereço registrado dentro do município. 
◆Como fazer o exame: Contactar a instituição médica conforme a tabela abaixo com antecedência, e ir 
diretamente, munido de documento de identificação contendo endereço, nome e data de nascimento. 
◆T a x a  d e  e x a m e : Somente colo uterino 800 ienes, colo e corpo uterino 1,500 ienes. ※Exame de corpo 
uterino, somente pessoas que o médico reconhecer a necessidade devido a sangramento, etc. 
◆Maiores informações: No Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 
 

LISTA DAS INSTITUIÇÕES MÉDICAS CREDENCIADAS 

INSTITUIÇÃO MÉDICA LOCALIZAÇÃO TEL 

Ichikawa gekka (nec. reserva) Minami wakamori-cho 328 
75-5078 
74-7065 

Ogaki Tokushu-kai Byouin (nec. reserva) Hayashi-machi 6 chome 85-1 77-6110 

Kanamori Byouin (nec. reserva) Arao-cho 58 91-3331 

Clinic Mama (nec. reserva) Imajuku 3 chome 34-1 73-5111 

Kodama Ladies Clinic Takasago-cho 1 chome 31 82-1155 

Hattori Ladies Clinic Ooi 2 chome 38-3 74-5550 

Manabe Iin Hanazono-cho 4 chome 10-1 75-1211 

Mori Ladies Club Clinic Gama-cho 1 chome 13 74-1888 

Yamagishi Maternity Clinic Tawara-machi 133 75-5688 
  

EXAME NOTURNO DE TUBERCULOSE E CANCER DE PULMÃO  
結核・肺がん 夜間検診 

 
✽Quando: 9 de setembro (2ª feira)  das 18:00 às 19:00 horas 
✽Local: Ogaki-shi Hoken Center 
✽Quem está sujeito: 
▶【Exame preventivo de tuberculose】: pessoas com idade a partir de 65 anos.  
▶【Exame preventivo de câncer pulmonar】: pessoas com idade a partir de 40 anos. 
▶【Exame de escarro】: pessoas a partir de 50 anos de idade e quociente de fumante 
(qtd. cigarros por dia X qtd. anos de fumante) acima de 600.  
✽Taxa de consulta: gratuíta (500 ienes somente em caso de análise de escarro). 
✽Informações: Ogaki-shi Hoken Center (☎ 0584-75-2322). 

 

 

 

O município, está realizando até final de fevereiro de 2020 (Reiwa 2), o exame preventivo do câncer do útero 
(colo e corpo uterino) deste ano fiscal. Como quase não há sintomas subjetivos no estágio inicial do câncer, é 
muito importante a detecção precoce através do exame preventivo. Quem ainda não fez o exame preventivo, 
não pode perder esta oportunidade. 
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Quando e onde: 【dia 31 de agosto (sab)】na praça de 

eventos do Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi e 【dia 

1 de setembro (dom)】na Feira Genki Hatsuratsu (Avenida em 

frente à estação de Ogaki). 

Horário: das 10:00 às 15:00 horas【Realizado mesmo em 

caso de chuva fraca】 

Conteúdo: Exposição de produtos de turismo e intercâmbio, 

corner de comidas e bebidas, eventos de palco, piscina especial 

(dia 31), stamp rally, sorteio de produtos especiais, etc. 

Informações: Ogaki Kanko Kyokai ( 0584-77-1535). 
 

PLANETA LIVE プラネタライブ 
A Fundação Cultural do Município de Ogaki (Ogaki-shi Bunka Jigyo-dan) convidou o sr. Satoshi Yoshida, 

presidente do Tara Hoshizora Club e o sr. Tetsuya Nakagaki, mensageiro de auroras, para realizar o Planeta 
Live no Cosmo dome do Suitopia Center. Maiores informações na mesma fundação ( 0584-82-2310). 

DIA 13 DE OUTUBRO (DOM) 

 
★Horário: das 15:00 às 16:00 horas. ★Conteúdo: 

apresentação de uma palestra divertida com imagens 
maravilhosas da experiência que Satoshi Yoshida teve 
presenciando o brilho magnifico do céu estrelado mais 
bonito do mundo da montanha Mauna kea no Havaí.  . 

★ Taxa de admissão (todos os assentos sem 

reserva): 500 ienes por pessoa. 
    

DIA 20 DE OUTUBRO (DOM) 

Vamos ver a aurora do Alaska onde os 
ursos continuam sobrevivendo 

★ Horário: das 13:00 às 13:45 horas. ★ Conteúdo: 

apresentação da Natureza e dos seres vivos do Alaska 

através de conversa e imagem. ※Conteúdo para crianças. 

★Taxa de admissão (todos os assentos sem reserva): 1 

pessoa 500 ienes, 2 pessoas 600 ienes, 3 pessoas 840 ienes, 
4 pessoas 1.000 ienes. 
 

Envolvido pela aurora 
★Horário: das 15:00 às 16:30 horas. ★Conteúdo: repro-

dução realista da imagem da aurora filmada/fotografada por 

Tetsuya Nakagaki na cúpula do planetário. ★ Taxa de 

admissão (todos os assentos sem reserva): 500 ienes por 
pessoa. 
 

Itens comuns 

 

 

 

 

Via láctea vista do cume do Mauna kea 

 

▶Local: Cosmo Dome do Suitopia Center (145 assentos). 

▶Venda de ingressos: a partir das 10:00 horas do dia 9 de 

agosto, inscrições através da Homepage do Ogaki-shi Bunka 
Jigyodan ou diretamente no Suitopia Center ou escritório do 
Shimin Kaikan. 
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“SOBRE AS CORRESPONDÊNCIAS”   

郵便物について 

Como estamos no Japão, naturalmente recebemos 

as correspondências escritas em japonês e, apesar 

de não fazer a mínima ideia do que se trata não 

podemos ignorar. Sem dúvida, tentar decifrá-los já 

está fazendo parte da nossa rotina. Mas graças ao 

avanço dos telefones móveis, acredito que parte destas correspondências 

são decifradas através dos aplicativos de tradução. Embora os serviços de 

tradução destes aplicativos ainda não tenha atingido a perfeição, já ajuda 

bastante só pelo fato de informar quem enviou a correspondência e do que 

se trata. Com isso, saberemos a quem recorrer para buscar mais 

informações a respeito. 

PARA RECEBER DEVIDAMETE AS CORRESPONDÊNCIAS: 

1. É essencial que deixe escrito o nome completo ou o sobrenome da 

família na caixa do correio, pelo menos a dos adultos, mesmo que seja em 

alfabeto. Assim, estaremos evitando que o carteiro deixe de postar uma 

encomenda ou correspondência por não ter conseguido identificar o 

destinatário. Os brasileiros na maioria são registrados com dois 

sobrenomes e dois nomes, o que pode gerar confusão na hora da postagem. 

Portanto, sugiro que escreva o nome completo na caixa de correio ou 

apenas o sobrenome usado para representar a família. Caso resida com 

pessoas de sobrenome diferente, recomenda-se escrever o nome completo 

de cada residente com a letra legível. 

2. Utilize o serviço de reenvio das correspondências notificando a 

alteração de endereço na agência do correio. Este serviço é chamado de 

“Tenkyo Tensou Service”. A notificação não é obrigatória mas, é um serviço 

prático que tem como finalidade, encaminhar para o novo endereço as 

correspondências enviadas para o endereço antigo. Este serviço é válido 

por um ano. Assim, você estará evitando que as correspondências 

referentes ao último mês de estadia enviadas para o endereço antigo, sejam 

extraviadas. Mas mesmo assim, não esqueça de comunicar pessoalmente 

as companhias onde estiver cadastrado como luz, internet, agência de 

banco, telefone, etc. 

                                                              Saty 

Contos da Saty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daizo, o carteiro, vai entregar uma correspondência ao Sr. “Feijão Preto”. 

Como o nome do destinatário não batia com o nome escrito na porta, Daizo, 

acabou não postando e deu meia volta. Ele mal sabe que são as mesmas 

pessoas, “Feijão Preto Brasil da Silva”...  

Mais uma vez, Feijão ficou sem receber a correspondência. 

 

 

Procedimentos na hora 

da mudança de endereço 

Na prefeitura: Ao mudar de 
endereço dentro da cidade, 
registrar e atualizar o endereço 
no “zairyu card, my number”, 
etc. Em caso de mudança de 
endereço para outra cidade, 
notificar a saída, receber o 
papel de notificação da saída e 
apresentar na prefeitura da 
cidade onde irá morar. 

Na delegacia de polícia: 
Atualizar o endereço da Cartei-
ra de Habilitação, levando a 
Carteira de Habilitação e o 
Zairyu Card já com o endereço 
atualizado. Caso contrário não 
receberá o aviso de renovação 
da Carteira de Habilitação. 
Também, não esqueça de atua-
lizar os documentos do veículo 
(Shakensho, Seguros, etc.). 

Quanto as correspondências 
enviadas pela prefeitura: As 
correspondências enviadas são 
diversas. É possível reconhe-
cer pelas figuras impressas no 
envelope, conforme a seguir: 

(Símbolo da árvore, da flor, do 
peixe da cidade e os mascotes 

Ogakki e Oamu chan) 

     

Ao Sr., Feijão Preto, ap. 101... 
Brasil da Silva 

（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) 

16 de setembro 
(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 19 de setembro (5ª feira).- 
- 

23 de setembro 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. 
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 26 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  

SETEMBRO 
4▪25 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 25 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em maio de 2019 

 4 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em outubro de 2018 

11 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em fevereiro de 2018 

18 (4ª) 
Recepção: 

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

