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16 de novembro de 2019 (sábado) 
Local: Universidade Gifu Kyoritsu (realizado simultaneamente com o festival escolar) 
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Contribuir para as metas 

do SDGs através da pro-

moção de uma socieda-

de multicultural em Ogaki 

 

FESTIVAL DE INTERCÂMBIO CULTURAL 
多文化交流フェスティバル 

VAMOS ENSINAR SOBRE PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS AOS CIDADÃOS 

ESTRANGEIROS FAZENDO INTERCÂMBIO DA CULINÁRIA DE VÁRIOS PAÍSES. 

12:00 às 13:00 Experiência com várias cul-
turas através de comida estrangeira【em frente 
ao refeitório】  
◆Intercâmbio de 
cultura culinária 
através de comi-
da brasileira, chi-
nesa, nepalesa e 
vietnamita.  

18:30 às 20:00 Palestra técnica de sobrevi-
vência em desastres naturais【sala 6101】   
◆ Palestra 
sobre técni-
cas de sobre-
vivência úteis 
em desastres 
naturais pelo 
exército.  

20:00 às 7:00 da 
manhã do dia 
seguinte Expe-
riência de abrigo 

noturno 【 sala 
6101】 
◆Experiência de 
pernoite supondo 
um abrigo real.  

OUTROS: ◆Corner de PR dos jovens voluntários 
no exterior da JICA (dias 16 e 17) ◆Exibição de 
painéis de suporte em desastres naturais pela 
Cruz Vermelha Gifu Shibu (dias 16 e 17).   
※Todos no 1º andar do prédio 3. 

10:00 às 12:00 Palestra sobre prevenção de 
desastres naturais e como fazer cama de 
papelão【sala 6101】 ◆Treinamento de preven- 
ção contra desastres na- 
turais junto com japone-
ses e estrangeiros ◆
Participação no dia OK 
◆Os participantes tam-
bém poderão provar co-
mida de vários países. 

 

 

11:00 às 15:00 dia 16 「Expe-
riência de desatre natural VR」
pela Chubu Chiiki Zukuri Kyokai 
※ No 1º andar do prédio 3. 

 

 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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AOS SENHORES PAIS  E /OU RESPONSÁVE IS  COM DIFICULDADES NO CUSTO NECESSÁRIO PARA INGRESSO ESCOLAR DO SEU F ILH O  

PAGAREMOS A DESPESA DE 

PREPARAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 ANTES DO INGRESSO ESCOLAR 
お子さんの入学に必要な費用にお困りの保護者の方へ  入学準備費を入学前に支給します  

O município, vai pagar a ｢Despesa de preparação para matrícula (Custo de aquisição de material escolar,etc. 
necessário para admissão na escola) ｣ que faz parte do auxílio escolar, antes do ingresso escolar (planejado 
para início de março) 

 
◆Quem se enquadra: pessoa que satisfaz todos os requisitos a seguir 
  ➀ reside dentro do município (excluindo aqueles que se mudarem para fora da cidade antes 

do final de março de 2020 (R2)) 
  ➁ planeja matricular o filho(a) em um shogakko municipal de Ogaki em abril de 2020 
  ➂ baseado nos padrões do auxílio escolar (shugakko enjo) do município, se enquadra nos 

padrões do ｢(junyohogo)｣ (família que teve isenção (hikazei) ou redução (genmen) do 
imposto municipal, família que está recebendo o Jido fuyo teate, etc.) 

 
◆Requerimento: de 1 de novembro à 31 de janeiro de 2020 
 
◆Nota: Referente aos requerimentos de alunos novos do 1º ano do chugakko, as pessoas que receberam 

certificação do auxílio escolar (shugaku enjo) em março de 2020, não é necessário.    
 
 

 

MATRÍCULAS PARA HOIKUEN, YOHOEN, 
NINTEI KODOMOEN, YOCHIEN E 

SHOKIBO HOIKU JIGYOSHO DO ANO 
ESCOLAR REIWA 2 (2020) 2ª CHAMADA 
令和2年度  保育園・幼保園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所 入園児を募集！ 

 
 
A seleção das crianças para Hoikuen, Yohoen (div. hoikuen), Nintei Kodomoen (assist. de 
cuidado (hoiku nintei)) e Shokibo Hoiku Jigyosho será realizada pelo método de 
exame/julgamento do grau de necessidade de cuidado.  
A primeira chamada foi nos dias 9, 10, e 11 de outubro. 
Hoikuen, Yohoen (div. hoikuen), Nintei Kodomoen (assist. de cuidado (hoiku nintei)) e Shokibo Hoiku 
Jigyosho  
Para as pessoas que não conseguiram fazer a matrícula devido ao resultado da seleção, ou que não fizeram 
o requerimento de matrícula em outubro, será recebido o requerimento de matrícula da 2ª chamada nos 
Hoikuen, Yohoen (div. hoikuen), Nintei Kodomoen (assist. de cuidado (hoiku nintei)) e Shokibo Hoiku Jigyosho 
com vaga(s), nos dias 25 e 26 de novembro, no horário de 8:30 a 12:00 horas.   
Yohoen (div. yochien), Koritsu Yochien (públicos) para crianças de 3 a 5 anos 
completos que residem no município. 
Para as pessoas que não conseguiram se matricular devido ao resultado da seleção, ou 
que não fizeram o requerimento de matrícula em outubro, será recebido o requerimento 
de matrícula da 2ª chamada nos Yohoen (div. yochien), Koritsu Yochien (públicos) com 
vaga(s) nos dias 25 e 26 de novembro, no horário de 8:30 a 12:00 horas para Yohoen 
(div. Yochien), e no horário de 14:30 a 17:00 horas para Yochien.  
Referente aos Yochien Particulares 
Se informar diretamente nos Yochien. 

Maiores informações, no Setor Kosodate Shien-ka ( 0584-47-7096) 

 

 

 

 

Maiores informações como método de requerimento, etc., no Setor Shomu-ka 

( 0584-47-8022). 



3 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

O município enviou o novo certificado (jukyusha-sho), e o formulário 
de requerimento aos beneficiários do Sistema de Subsídio das Despesas 
de Assistência Médica [família só com mãe e os filhos menores (Boshi 
Katei) e outros, família só com pai e os filhos menores (Fushi Katei)] para 
as pessoas que se enquadram (conforme tabela abaixo) em meados de 
outubro. 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, utili- 

ze o envelope-resposta que foi enviado (em anexo) para enviar o requerimento de renovação. 

O prazo de validade da carteira atual é até 31 de outubro. Em caso de receber atendimento em instituição 

médica a partir de 1 de novembro, 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.

 

VIVER COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO   

RESPEITE AS REGRAS! 
ペットとの暮らし  ルールを守って! 

◎VACINA ANTIRRÁBICA (CONTRA A RAIVA) E REGISTRO DE CÃES O registro no Município e a vacina 
antirrábica 1 vez por ano é obrigatória para cães com mais de 91 dias. Se não está registrado ou não recebeu 
a vacina, dirija-se a uma clínica veterinária. A taxa é de 6,200 ienes (3,000 ienes de taxa de registro + 3,200 
ienes de taxa de vacina (incluso comissão de 550 ienes)). ◎CUMPRIMENTO RIGOROSO DAS BOAS 
MANEIRAS AO CRIAR CÃES E GATOS Respeitar as regras básicas disciplinando a fazer as necessidades 
em locais determinados e realizar a limpeza, etc. Além disso, não criar o cão solto e não praticar de forma 
alguma, atos (como dar alimentos, etc.) que incentivem a procriação de gatos sem dono. ◎PREPAROS COM 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM CASO DE DESASTRE NATURAL Na preparação 
contra desastres repentinos, ter sempre comida de emergência e suprimentos para 
animais de estimação, cuidando rotineiramente da saúde e disciplina básica para poder 
conviver no abrigo (Hinanjo). Maiores detalhes, na Prefeitura de Ogaki Setor Kankyo 
Eisei-ka  ( 0584-47-8571).  

JOGAR ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO É CRIME!  ペットを捨てるの犯罪です！ 
Animais de estimação abandonados não conseguem comida, enfraquecem e, além de ter a possibilidade 

de se envolverem em acidentes de trânsito, podem causar danos à vida dos residentes locais. O proprietário 
deve criar com responsabilidade. Se abandonar um animal de estimação como cachorro ou gato, estará sujeito 
a uma multa de até 1 milhão de ienes conforme a lei. Se de forma alguma não puder criá-lo ou não conseguir 
achar um novo proprietário, consulte o Seino Hoken-jo. Maiores informações, no mesmo Hoken-jo ( 0584-
73-1111 ramal 269). 

 

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE BENEFICIÁRIO DO SUBSÍDIO DAS DESPESAS MÉDICAS  

NOME DO SISTEMA QUEM ESTÁ SUJEITO 

Sistema de subsídio das despesas de assistência médica 
à família só com mãe e os filhos menores (boshi katei) e 
outros. 

Mãe sem cônjuge que sustenta filho nascido a partir de 
2 de abril de 2001, este filho e outros. 

Sistema de subsídio das despesas de assistência médica 
à família só com pai e os filhos menores (fushi katei). 

Pai sem cônjuge que sustenta filho nascido a partir de 
2 de abril de 2001 e este filho. 

SISTEMA DE SUBSÍDIO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À FAMÍLIA SÓ COM MÃE E OS FILHOS 
MENORES (BOSHI KATEI) E OUTROS, FAMÍLIA SÓ COM PAI E OS FILHOS MENORES (FUSHI KATEI)  

母子家庭等、父子家庭  医療費助成制度受給者証の更新 
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第 28回中山道赤坂宿まつり 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

▶QUANDO: Dia 10 de novembro (domingo) das 9:00 às 14:30 horas (recepção até as 

14:00 horas) 

▶LOCAL: Centro de Treinamento do Budokan 

▶QUEM SE ENQUADRA: A partir de Kokosei (ensino médio) 

▶INSCRIÇÕES: Preencher os dados necessários no formulário de inscrição distribuído no 

Budokan ( 0584-88-2550) a partir de 16 de outubro e entregar no mesmo local. 

♦MEDIÇÃO DE SAÚDE:  

Das 9:00 às14:30 horas 

Medição da hemoglobina, medição da capacidade respiratória e medição da gordura 

corporal. 

※AULA EXPERIMENTAL: ESCOLHER「YOGA」OU「BALLETONE」  

①YOGA: Das 10:30 às 12:00 horas   No. de vagas: 40 pessoas (por ordem de 

chegada). 

O que trazer: bebida, toalha de banho. 

②BALLETONE: Das 13:00 às 14:00 horas   No. de vagas: 40 pessoas (por ordem de 

chegada). 

O que trazer: bebida, toalha para enxugar o suor, calçado para uso interno. 
 

 
 
 
 

Akasaka desenvolveu-se como pousada 
da via Nakasendo que ligava Edo (Tokyo) e 
Kyoto. Nos fins da Era Edo, no 1º ano 
Bunkyu (1861), passou por esta via, o cortejo 
da princesa Kazunomiya, de mais de 7.800 
pessoas, que seguiu em direção a Edo, para 
se casar com o 14º Shogun Iemochi. 
Além desse cortejo, é encenado também os 
cortejos de 2 princesas, a Naminomiya, que 
se casou com o 9º Shogun Ieshigue, e da 
princesa Isonomiya, que se casou com o 10º 
Shogun Ieharu, rememorando dessa forma, 
os tempos passados. 
Data: 03 de novembro (dom▪feriado) das 
9:30 às 16:00 horas 
Local: No parque Akasaka Honjin, e ao 
longo da via Nakasendo 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: 

NA COMISSÃO EXECUTIVA LOCALIZADA DENTRO DO OGAKI-SHI SHOKO-KAI  0584-71-0294 

 

 

Colabore com o controle de tráfego 
 ao redor do local 

Muitos eventos 
divertidos!! 

9:30∼◆Cerimônia de abertura 
9:45∼◆Performance da banda do Akasaka Chugakko 

10:00∼◆Mochi-maki (distribuição de mochi)  
12:10∼◆Presentear mudas de flores 
12:50∼◆Encenamento dos cortejos das princesas (em caso de chuva, 

será no ginásio do Akasaka Chugakko a partir das 12:40) 
14:00∼◆Distribuição dos bilhetes para sorteio 
15:00∼◆Cerim. de premiação da carta ilustrada (etegami) da viagem 
15:10∼◆Sorteio 

KENKO FESTA 2019 IN BUDOKAN 
健康フェスタ 2019 in 武道館 

 

 

ABERTURA GRATUITA DO CENTRO DE TREINAMENTO!  
Os participantes do Kenko Festa, poderão utilizar o Centro de Treinamento gratuitamente das 9:00 às 

14:30 horas no dia. As pessoas que forem utilizar os equipamentos de treinamento devem trazer 
sapatos de uso interno. 
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Para receber esta vida preciosa com segurança 

安心して赤ちゃんを出産するために 

Registro de nascimento: Com o objetivo de amenizar as preocupações do 

casal que recém tiveram um filho, nesta edição trago informações sobre os 

trâmites para o registro de nascimento e demais serviços prestados a criação dos filhos na cidade Ogaki.  

A começar pelo registro de nascimento que deve ser feito na prefeitura local onde o bebê nasceu, ou na 

prefeitura onde os pais da criança estão registrados dentro de 14 dias após o nascimento. Caso venha registrar 

o nascimento na prefeitura de Ogaki, será preciso apresentar: 

 Certidão de Nascimento / Notificação de Nascimento (Shussho Shomeisho / Shussho Todoke), folha única, 

emitida pela instituição médica onde o bebê nasceu com a assinatura do médico ou obstetra; 

 Caderneta de Saúde Mãe e Filho (Boshi Kenko Techo); 

 Cartão do Seguro de Saúde (Kenko Hokensho) do pai ou da mãe, no qual o bebê será inscrito; 

 Documento de identificação pessoal (Zairyu Card, CNH, passaporte, etc.); 

 Caderneta do banco para depósito (no caso de 1º filho) do subsídio infantil (Jido Teate), da pessoa que 

se tornará beneficiário do subsídio. 

Quem pode registrar o recém-nascido? A princípio, o pai ou a mãe do recém-nascido. Caso contrário, o 

registro poderá ser efetuado pelo representante desde que o mesmo entregue a folha da notificação de 

nascimento com assinatura do pai ou da mãe do recém-nascido. Quem poderá representar? Prioridade para 

integrante do mesmo núcleo familiar, senão o médico ou obstetra e assim por diante. Depois de registrar o 

nascimento, caso os pais não estiverem inscritos no Seguro de Saúde Social (Shakai Hoken) pela empresa, 

será necessário incluir o bebê no Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) da família e em seguida 

solicitar o subsídio das despesas médicas da criança (Kodomo Iryo Jukyushasho) e o subsídio infantil (Jido 

teate). De imediato, os recursos da prefeitura são estes. Feito isso, providenciar o registro do bebê no 

Consulado Geral do Brasil e o Zairyu Card da criança na Imigração. Quanto aos trâmites informe-se 

diretamente no Consulado e na Imigração mais próxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Visita a bebês de 2 meses,  
pensando no bem estar da mãe e do bebê...  

お母さんと赤ちゃんの健康を思って、健やか赤ちゃん訪問 
Pensando no bem estar da mãe e do bebê, na nossa cidade, no segundo mês de vida 

do bebê, as assistentes da área de saúde (obstetrícia, enfermagem e auxiliares) 

realizam uma visita no lar para pesagem e esclarecimento das dúvidas relacionadas ao 

bebê recém-nascido, desde o estado da evacuação, amamentação, vacinação, exames 

periódicos e demais interesses da mãe, buscando proporcionar segurança e 

tranquilidade pós parto. Este mês, tivemos o prazer de visitar as mães Tatiane Sassaki 

e seu 2º filho Nicolas e, Jessica Kariyazaki, marinheira de 1ª de viagem com a sua 

pequena Brisa. Perguntei a elas o que acharam da visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Também agradecemos por ter nos recebido em seus lares e pelo carinho especial de todas... Saty” 

 

 

Tatiane (direita): Nossa vida no Japão por ser muito 

corrida, corremos o risco de deixar passar 

despercebidamente algumas coisas importantes da 

fase do bebê. Por isso, achei a visita da assistente 

de saúde acompanhada da intérprete, muito 

importante e gratificante pela preocupação quanto a 

recuperação da mulher pós parto, nosso estado 

emocional, amamentação e esclarecimento de 

dúvidas sobre o estado do bebê. 

Jessica (esquerda): Achei muito interessante a visita 

pois tira muitas dúvidas referente a maternidade. Ser 

mãe de primeira viagem e ter acompanhamento é 

ótimo. Ajuda e faz a mamãe ter mais confiança para 

seguir em frente.  

Agradecemos de coração toda ajuda prestada. 
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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) 

4 de novembro 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 7 de novembro (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  
 

NOVEMBRO 
6▪27 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

27 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em julho de 2019 

6 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em dezembro de 2018 

13 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em abril de 2018 

20 (4ª) 
Recepção: 

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

