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(dia 28 abertura a partir das 9:30) 
▶Local: em toda a área do Softopia Japan 

 Realizaremos um evento prático 「Robofest 

Ogaki 2019」, onde você poderá experimen-

tar e aprender. Venham sem falta. 

▶Conteúdo: os robôs mais recentes e AI, 

como introdução a tecnologia IoT, além 

de exibição de 「 Robô gigante 」  e 

「Robô de assistência social」, conteúdo 

digital, experiência de operação de robô, 
aula de programação, show de persona-
gens infantis, etc. 
 

▶Maiores informações: Ogaki 

Kanko Kyokai (0584-77-1535). 

 

 

 

 

 

Quando: dias 28 (sab) e 29 (dom) de 
setembro das 11:00 às 16:30 horas. Local: 
Joho kobo. Conteúdo: torneio aberto 
Robocup Junior onde participantes de todo 
o país, principalmente da região de Tokai 
vão competir divididos em eventos de 
competição como futebol, resgate, etc. 

 ROBOT IDEA KOSHIEN 2019  

 
Quando: dias 28 (sab) de setembro das 13:00 às 
16:20 horas. Local: prédio central do Softopia Japan 
1º andar Seminar Hall. Conteúdo: além de palestra 
especial por Sato Tomomasa, professor emérito da 
Universidade de Tóquio, proposta e apresentação de 
ideias de utilização, premiação de trabalhos de ideia 
de alunos do shogakko e chugakko, etc. 
 

 

ROBOCUP JUNIOR Ogaki open 2019          

 
 

 

Realização 
simultânea 

Natureza rica 
Conecte ao futuro 

Coluna do meio ambiente ⑥ 

ÁGUA DE NASCENTE 

環境コラム⑥  湧き水 

 

A cidade de Ogaki é chamada 
de 「A cidade da água」 devido 
a abundância e alta qualidade 
da água subterrânea. No muni- 

cípio, iniciando pela nascente do Templo Kagano Hachiman Jinja selecionada 
como as 100 melhores águas da era Heisei , encontra-se dispersa uma grande 
quantidade de nascentes. A água límpida, é um recurso precioso que enriquece 
a vida dos cidadãos. Vamos todos juntos protegê-las. 
 

Robô gigante「Megabots」 

Experiência em eSports 
「Megabots」 

Futebol Resgate No palco 

Kids Walker Cyclops 

Suporte de enfermagem tipo cintura「HAL」  
Prof. Sankai, University of Tsukuba / 
CYBERDYNE Inc. 

Robô de comunicação「PaPeRo i」 
NEC Platforms, Ltd. 

Nascente do Templo Kagano Hachiman Jinja 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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►  ◄

Será realizado exame médico das crianças que irão ingressar no shogakko em abril de 2020 
conforme as datas a seguir. Para as crianças que se enquadram (nascidas entre 2 de abril de 2013 
a 1 de abril de 2014), foi enviado em início de setembro, notificação e questionário do exame médico. 
Em caso da notificação não chegar mesmo se aproximando da data de exame, se informar junto 
ao Setor Gakko Kyouiku-ka 0584-47-8023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O município enviou o novo certificado (jukyusha-sho), e o 
formulário de requerimento aos beneficiários do Sistema de 
Subsídio das Despesas de Assistência Médica às pessoas com 
deficiência física/mental (Shinshin Shogai-sha) ] que se 
enquadram (conforme quadro abaixo), em meados de setembro. 

No formulário de requerimento de renovação em anexo, 
preencher os itens necessários, carimbar, e retornar sem falta ao 
Setor Madoguchi Service-ka. 

Como é esperado congestionamento no balcão de 
atendimento, utilize o envelope-resposta que foi enviado (em 
anexo) para enviar o requerimento de renovação. 

O prazo de validade da carteira atual é até 30 de setembro. Em caso de receber atendimento em instituição 
médica a partir de 1 de outubro, apresentar sem falta, a carteira nova no balcão. O certificado expirado deve 
ser cortado e inutilizado pessoalmente. 

＊Maiores informações, no setor Madoguchi Service-ka Fukushi Iryou▪Koki Iryou Group (Tel. 0584-47-8140). 

※Há restrições de renda para a própria pessoa, cônjuge, pessoa que tem obrigação de sustento (fuyo gimusha), etc.
 
 
 

 

 

 

 

 

QUEM SE ENQUADRA 

Pessoa que tem Caderneta de Deficiente Físico (grau 1〜3) ou Caderneta de Deficiente Intelectual (A1～B1) ou 

Caderneta de Deficiente Mental (grau 1・2). 

 

SISTEMA DE SUBSÍDIO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA FÍSICA/MENTAL (SHINSHIN SHOGAISHA) 

心身障害者医療費助成制度 受給者証の更新 
 

Makita Shogakko Dia 29 (3ª) 13:15 ～ 

Ehigashi Shogakko Dia 30 (4ª) 12:40 ～ 

Nakagawa Shogakko Dia 30 (4ª) 12:45 ～ 

T a r a Shogakko Dia 30 (4ª) 13:40 ～ 

■Exame de saúde de novembro 

K o b u n Shogakko Dia 06 (4ª) 12:50 ～ 

Akasaka Shogakko Dia 07 (5ª) 12:45 ～ 

Nisshin Shogakko  Dia 08 (6ª) 13:15 ～ 

 

■Exame de saúde de outubro 

Higashi Shogakko Dia 01 (3ª) 13:00 ～ 

N i s h i Shogakko Dia 02 (4ª) 12:40 ～ 

Aohaka Shogakko Dia 04 (6ª) 13:00 ～ 

K o n o Shogakko Dia 04 (6ª) 12:45 ～ 

Ichinose Shogakko Dia 07 (2ª) 13:15 ～ 

K i t a Shogakko Dia 08 (3ª) 12:40 ～ 

Shizusato Shogakko Dia 09 (4ª) 13:00 ～ 

 

 

Ayasato Shogakko Dia 11 (6ª) 13:10 ～ 

U r u u Shogakko Dia 18 (6ª) 13:15 ～ 

Sunomata Shogakko Dia 18 (6ª) 13:15 ～ 

Y a s u i Shogakko Dia 24 (5ª) 12:45 ～ 

Kawanami Shogakko Dia 25 (6ª) 13:00 ～ 

Arasaki Shogakko Dia 25 (6ª) 13:00 ～ 

T o k i Shogakko Dia 25 (6ª) 13:20 ～ 

Minami Shogakko Dia 29 (3ª) 13:00 ～ 

 

 

 O Departamento de Trabalho de Gifu, fez a revisão 
do ⌈Salário Mínimo da Província de Gifu⌋ para 851 
ienes a partir do dia 1 de outubro, para todas as 
pessoas que trabalham dentro da província, inde-
pendentemente de idade ou regime de trabalho. Mai-
ores informações no Departamento de Trabalho de 
Gifu Rodo Kijun-bu Chinginshitsu (☎ 058-245-8104). 

 

REVISÃO DO 

SALÁRIO MÍNIMO 

最低賃金の改正 時間額は 851円 

VALOR HORA: ¥851  
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SETEMBRO É A ｢SEMANA DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER｣ 
OS EXAMES MÉDICOS PREVENTIVOS SÃO IMPORTANTES P/ PROTEGER NOSSAS VIDAS  

９月は、「がん征圧月間」  受けよう！命を守る大切な検診 
O câncer é o causador número 1 de morte de japoneses. No Japão, em cada 2 pessoas, 1 desenvolve o 

⌈câncer⌋ e a cada 3 pessoas, 1 tem falecido. No entanto, diz-se que 90% do câncer pode ser curado quando 
detectado e tratado no estágio inicial.   

Todos os anos em setembro, é a ｢semana de prevenção contra o câncer｣. Aproveite 
esta ocasião para fazer o exame preventivo contra o câncer e proteger a sua vida. Em 
caso de necessitar fazer um exame mais minucioso em decorrência do resultado do exame, 
faça o exame minucioso sem falta. O exame preventivo realizado pelo município (conforme 
tabela abaixo), é um exame de ｢câncer com conteúdo baseado em evidências científicas｣ 
recomendado pelo país e com valor baixo a ser pago pela própria pessoa devido ao 
subsídio da cidade. Maiores informações no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem se enquadra 
no exame 

Detalhes do exame Local principal Valor a pagar 

Câncer de 
estômago 

Pessoas a partir de 
50 anos 

Radiografia tomando bário Ogaki tokushukai byoin e outros ¥800 

Câncer de 
intestino 
grosso 

Pessoas a partir de 
40 anos 

Coleta de fezes por 2 dias 
Ogaki-shi Hoken Center, Centros 

regionais, etc. 
gratuito 

Câncer de 
pulmão 

Pessoas a partir de 
40 anos 

Radiografia do tórax e ex. de 
escarro (pessoa a partir de 50 anos 

que tiver necessidade) 

O veículo de exame médico passa 
em cada região 

Gratuito※ex. 
escarro¥500 

Câncer de 
útero 

Mulheres a partir de 
20 anos 

Coleta tecido do colo do útero 
Instituições médicas consignadas 

dentro do município, etc. 
¥800 

Câncer de 
mama 

Mulheres a partir de 
35 anos 

Mamografia e palpação (opcional) 
Shimin Byoin, Ogaki Tokushukai 

Byoin, Ichikawa Geka, etc. 
¥1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTO SOBRE O CONSUMO 8%→10% A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO

EM CONCORDÂNCIA COM A REVISÃO DA LEI DO IMPOSTO SOBRE O CONSUMO, AS TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS SERÃO REAJUSTADAS

消費税率8％→10％ 10 / 1 ～    消費税法の改正に伴い  公共料金を改定します 
 

Com o propósito de aprimorar e estabilizar a segurança social, a partir de outubro, em concordância com a 
revisão da lei do imposto sobre o consumo de 8% para 10%, serão reajustadas as taxas de serviços públicos 
incluindo o imposto sobre o consumo, etc. 

As taxas que serão revisadas incluem taxas de uso de instalações públicas, como instalações culturais, 
instalações esportivas, centros distritais, etc., taxas de estacionamento regular de estacionamentos municipais, 
várias taxas de documentos do hospital municipal (shimin byoin), taxas de utilização de salas especiais, etc. 

Solicitamos a compreensão e cooperação de todos os cidadãos. 
Maiores informações sobre tarifas de água, tarifas de utilização de esgotos, tarifas de 

coleta de lixo, contactar os telefones a seguir: 
  

 
 
 
 

 

 

Referente a programação, detalhes de quem se enquadra, método de consulta, etc., verificar no 
｢Guia de saúde｣ página 10 a 11 do Informativo Koho Ogaki ou na Home page do município. Além 
disso, é possível fazer reserva na WEB através de computador pessoal, smartphone, etc. 
Pesquisar 【大垣市 けんしん (Ogaki-shi kenshin)】 

Código QR p/ 
fazer reserva 

(9月24日〜30日は結核予防週間)  
Muitas vezes a tuberculose é considerada uma doença do 

passado, mas no Japão, mesmo atualmente, por ano cerca de 
17.000 pessoas desenvolvem a tuberculose. 

No entanto, a identificação precoce possibilita 
o tratamento e a rápida recuperação da saúde. 
E também para prevenir o contágio de pessoas 
ao redor, se apresentar os seguintes sintomas, 
submeter-se aos exames médicos o quanto 
antes. 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center  0584-75-2322 

 

 

〈Principais sintomas da tuberculose〉 

 Tosse▪catarro por mais de 2 semanas. 
 Dor no peito 
 Perda contínua de peso 
 Febre baixa contínua 
 Corpo cansado  

 

 

 

Telefone exclusivo para clientes referente taxa de água▪esgoto 0584-71-8848   

Taxa de coleta de esgoto  Setor Kankyo Eisei-ka 0584-47-8574 

Taxa relacionada a tratamento de lixo  Clean Center 0584-89-4124 
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◆Quando: 9 de novembro (sab) das 14:00 as15:00 horas. ◆Local: 

Suitopia Center Cosmo Dome. ◆Conteúdo: Apreciar a performance de 

guitarra acústica também conhecida como violão acústico pelo guitarrista 

Kumagai Tomohisa (foto) envolto nas estrelas do planetário. ◆Lotação: 

150 pessoas (por ordem de chagada). ◆Taxa de entrada (todos os 

assentos livres): ¥500. ◆Venda de bilhetes de admissão: no escritório 

do Suitopia Center, HP do Ogaki-shi Bunka Jigyodan, etc. a partir das 

10:00 horas do dia 13 de setembro.  

Maiores informações: no Ogaki-shi Bunka Jigyodan tel: 0584-82-2310. 
 

VISTA SEU QUIMONO E VENHA PARTICIPAR DO JOKAMACHI OGAKI QUIMONO ENYU-KAI 
参加者募集    城下町大垣きもの園遊会 

 
Será realizada o ⌈Jokamachi Ogaki Quimono enyu-kai⌋ que reproduz a agitação da cidade de Ogaki 

que se desenvolveu ao redor de um castelo. Venham passear pela cidade vestido de quimono! 
 
►Qualificações requeridas: pessoas que 

podem vir vestidas de quimono no dia. 

►Quando: 3 de novembro (dom▪feriado) das 

10:00 às15:00 horas 
►Local: na avenida em frente à estação de 

Ogaki, na avenida Honmachi e nos 
arredores de Mino-ji. 

►Conteúdo: Lojas de doces japoneses, 
Stamp rally, grande cerimônia do chá, 
sessão de fotos (pago), grande sorteio com 
prêmios (somente para participantes do 
stamp rally), etc. 

►Inscrição: de 1 de setembro a 7 de outubro 
preenchendo as informações  necessárias 
no formulário de inscrição distribuídos no Ogaki-shi Kanko kyokai e etc., e entregando no mesmo 
local ( 〒 503-0923 Funamachi 2-26-1, 0584-77-1535, Fax: 0584-81-8828, e-mail 
ogakikanko@ogakicci.or.jp). Também é possível fazer inscrição através da HP do órgão acima. 

 

PENSAMENTO DA TANITA SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

DICAS DE REFEIÇÃO COMPLETA DE 500 Kcal QUE DEIXA SATISFEITO E PRINCÍPIOS BÁSICOS DO EXERCÍCIO  
読書活動推進セミナー   タニタが考える健康づくり   ～500㎉ のまんぷく定食のコツと運動の基本～ 

●Quando: dia 19 de outubro (sáb) das 13:30 às 15:00 horas (abertura: 13:00 

horas). ●Local: Suitopia Center Suitopia Hall. ●Conteúdo: pensamento da 

Tanita sobre a promoção da saúde por nutricionista administrativo e ao mesmo 
tempo, instrutor de exercícios de saúde da Tanita, dicas e técnicas para elaborar 
menus que podem ser incorporados imediatamente tomando como referência o 
menu do refeitório, experimentar exercícios que podem ser feitos facilmente.  

●Número de vagas: 100 pessoas ( por ordem 

 de chegada ) 

●Outros: participar vestindo roupa que facilite o movimento. As mulheres 

devem abster-se de usar saias. 

● Inscrições: a partir do dia 16 de setembro, preenchendo os dados 

necessários no formulário distribuído na biblioteca de Ogaki ▪ Kamiishizu ▪ 
Sunomata e entregando na biblioteca municipal de Ogaki (Fax 0584-78-2775, 

0584-78-2622). 

 

 

PLANETA LIVE プラネタライブ 
GUITARRA ACÚSTICAアコースティックギター 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto do exercício 

Fritura de aspargos e carne de porco com 

Oyster sauce (Menu da Tanita Shokudo) 
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Preparativos para a gravidez 

赤ちゃんができたあなたへ 

Ter o primeiro filho longe da família é um grande motivo para deixar a nova 
mamãe bastante insegura. E diante das dificuldades encontradas para se 
comunicar e da crise econômica que todos nós estamos vivenciando 
imagino que as preocupações sejam ainda maiores. Por isto, elaborei esta 

matéria especialmente para as mães de primeira viagem afim de tranquiliza-la e informa-la sobre os serviços 
prestados às gestantes na cidade de Ogaki. Desde procedimento quanto a entrega da caderneta de saúde da mãe 
e da criança, consulta do pré-natal, registro de nascimento, vacinação e acompanhamento do crescimento do bebê 
através dos exames periódicos realizados no Centro de Saúde e outros. Sendo assim, vamos nos preparar para 
receber esta vida preciosa, a começar pela saúde da mamãe e do bebê!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

PASSO A PASSO: Na cidade de Ogaki, ao constatar que está grávida em instituição médica, a futura mamãe 
será encaminhada ao Centro de Saúde Municipal (Hoken Center) para notificar a gravidez e receber a Caderneta 
de Saúde Mãe e Filho (Boshi Kenko Techo), Ficha do Exame de Saúde da Gestante / Cupom de Ajuda (Ninpu 
Kenko Shinsa Jushin Hyo / Hojo Ken) que subsidiará parte das despesas médicas dos exames realizados 
durante o pré-natal, chaveiro da marca da gestante Maternity Mark e demais informações.  
Para isso, será necessário apresentar: 
 Notificação de gravidez emitida pelo hospital; 
 Cartão de Notificação do Número de Pessoa Física ou Cartão de Pessoa Física (my number) ou Atestado 

de Residência que conste “my number”; 
 Documento de identificação pessoal (Zairyu card, Carteira de Habilitação, passaporte, etc.). 
※Quem precisar de intérprete em português, favor ligar para prefeitura e confirmar o dia de atendimento da 
intérprete no Centro de Saúde. 
Fazer os exames do pré-natal seguindo as orientações médicas. Ao realizar as consultas na instituição médica, a 
futura mamãe deverá apresentar: 
 A Caderneta de Saúde Mãe e Filho (Boshi Kenko Tencho); 
 A Ficha do Exame de Saúde da Gestante / Cupom de Ajuda (Ninpu Kenshin Jushin Hyo); 
 Cartão do Seguro de Saúde (Hokensho); 
 Cartão de Consulta da Instituição Médica; 
 Dinheiro para o pagamento das taxas médicas que vierem a ser cobradas. 

 

 

 

 

 

Muralzinho do Amigo 
Sougou Bousai Kunren 総合防災訓練 

Sougou Bonsai Kunren, é um encontro de treinamento de prevenção contra 

catástrofes voltado a comunidade em geral, realizado anualmente na região de 

Nakagawa em Ogaki. Mas diferente dos outros anos, a partir deste ano, o convite 

foi aberto também a população estrangeira da cidade, com o propósito de elevar a 

conscientização sobre os desastres naturais. No evento tivemos o privilégio da 

participação de Eduardo (foto) de 8 anos, natural do Brasil e mais 3 amigos 

brasileiros que participaram das atividades experimentais como simulações de 

terremotos, passaram pela tenda de fumaça e, juntamente com os demais 

participantes vietnamitas assistimos as apresentações de resgate. Além disso, 

voltamos para casa com brindes de participação e onigiri feito com arroz próprio 

para situações de emergência. 

Eduardo, sentiu na pele o terremoto de magnitude 7, 

colaborou pousando para fotos com os cães salva 

vidas e também teve oportunidade para foto no 

caminhão de emergência da polícia, à carácter. 

Q: Eduardo o que você achou do treinamento contra 

catástrofe? 

A: Fiquei com medo de subir no caminhão que simula 

terremoto mas achei muito importante. Pena que tinha 

poucos brasileiros. Quando tiver um terremoto acho 

que todo mundo vai morrer.         Saty 
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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) 

14 de outubro 
(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 17 de outubro (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  
 

OUTUBRO 
2▪23 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 23 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em junho de 2019 

2 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em novembro de 2018 

9 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em março de 2018 

16 (4ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em setembro de 2016 

Na foto, aspecto do ano passado  
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDA DES 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

