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VISITA AO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 8 DE DEZEMBRO (DOM) 
DAS 10:00 ÀS 12:00 HORAS SEM NECESSIDADE DE FAZER INSCRIÇÃO 新市庁舎内覧会 12月 8 日(日) 開催 10:00～12:00 申し込み不要 

O novo edifício principal da prefeitura, que estava em 
construção desde dezembro de 2017, foi concluído em 1 
de novembro como base de prevenção de desastres 
naturais que protege a segurança e tranquilidade dos 
cidadãos. O município realizará a pré-visita no dia 8 de 
dezembro das 10:00 às 12:00 horas antes da abertura em 
6 de janeiro de 2020. Não é 
necessário fazer inscrição 
antecipada e é uma oportu-
nidade preciosa para visitar 
a sala de reunião de infor-
mação e salas públicas que 
normalmente não estão dis-
poníveis. Participem! 

 
Maiores informações no Chosha Kensetsu Suishin-shitsu ( 0584-47-7439).  
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Templo Enkoji 

Tarakyo 

Templo Myōjōrinji 

O templo Enkoji, é um dos melhores locais para apreciar o koyo na 
região de Seino. O vermelho do bordo (momiji) e o amarelo do 
ginkgo biloba (icho) que entretecem o contraste natural, são uma 
obra de arte.  
⦿ Local: Aohaka-cho 5-880  
⦿ Melhor época para se apreciar: de meados a final de novembro. 
 

Tarakyo, o vale do rio Makidagawa que flui em 
Kamiishizu-cho, com as árvores coloridas que 
tingem toda a montanha. 
⦿ Local: Kamiishizu-cho Ichinose até Shimotara 

⦿ Melhor época para se apreciar: de meados a 
final de novembro. 

 

Templo Myōjōrinji localizado no cume da 
montanha Kinshozan, tem como atração, 
a cor vermelho-fogo ardente do bordo 
(momiji) que parece estar em chamas. 
⦿ Local: Akasaka-cho 4610  
⦿ Melhor época para se apreciar: 

de meados a final de novembro 
 

 

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


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

国民健康保険料  納付済証明書を交付 
 
O município, iniciou a partir do dia 18 de novembro, a emissão do certificado de 

pagamento da taxa do seguro nacional de saúde (kokumin kenko hoken). Em caso 
de necessidade antecipada para o ajuste fiscal de final de ano (nenmatsu chosei), 
etc., utilizar o balcão de atendimento a seguir. 

Se tiver dificuldade em comparecer, o certificado de pagamento pode ser enviado 
via remessa postal. Contate-nos via telefone.  
▶Local de emissão: Setor Madoguchi Service-ka, escritório regional de kamiishizu 

▪ Sunomata, ou nos Centros de Serviço do Cidadão.  
▶Horário de emissão: Dias úteis das 8:30 às 17:15 horas.  
※Nos Centros de Serviço, é possível emitir o certificado nos sábados, domingos e feriados. Somente no 
Centro de Serviço de Akasaka, que é fechado aos domingos, não é possível a emissão.  

▶O que levar: Documento de identificação pessoal (carteira de motorista, cartão de pessoa física (my number 
card) com foto, etc.). 

▶Nota: A notificação do valor anual pago da taxa do seguro referente ao ano Heisei 31 (2019) necessário p/ a 
declaração definitiva do imposto de renda (kakutei shinkoku), etc., será enviada em final de jan do próx. ano. 

▶Informações: No setor Madoguchi Service-ka Kokumin Kenko Hoken Group (☎ 0584-47-8132 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEM ESTAR DOS IDOSOS PROCESSAMENTO DE LIXO ESTRADAS RIOS▪CANAIS PARQUES 

 
 

   

Por cada 

Cidadão     27.641 yen 

Idoso   102.083 yen 

Por cada 

Cidadão    13.560 yen 

1 ton. de lixo  43.229 yen 

Por cada 

Cidadão     16.977 yen 

1km de estrada municipal 

1.777.000 yen 

Por cada 
 

Cidadão       8.276 yen 

 

Por cada 

Cidadão      2.401 yen 

1 hectare (ha) de parque 

2.663.000 yen 

CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA SHOGAKKO▪CHUGAKKO SUITOPIA CENTER JOHO KOBO 

 
 

 
  

Por cada 

Cidadão     21.226 yen 

Aluno      862.655 yen 

Por cada 

Cidadão       5.707 yen 

Aluno       788.177 yen 

Por cada 

Cidadão     12.081 yen 

Aluno      151.341 yen 

Por cada 

Cidadão      4.813 yen 

Usuário        816 yen 

Por cada 

Cidadão    1.272 yen 

Usuário      953 yen 

O Nihon Nenkin Kiko (Japan Pension Service), enviou em meados de novembro, o ⌈Certificado para 
Dedução da Taxa do Shakai Hoken (taxa de seguro do Kokumin Nenkin (Pensão Nacional))⌋.  

No comprovante, consta o valor da taxa de seguro já pago a partir de janeiro até 30 de setembro, e o valor 
estimado de pagamento a partir de 1 de outubro até dezembro. Guardar o comprovante com cuidado, porque 
para receber a dedução desta taxa de seguro no ajuste do imposto de final de ano (Nenmatsu Chosei) e 
declaração de imposto definitiva (Kakutei Shinkoku), é necessário anexar o comprovante. 

No entanto, para quem pagar a taxa de seguro pela primeira vez a partir de 1 de outubro, será enviado no 
início de fevereiro de 2020. 

Maiores informações no Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166) ou no local de contato descrito no 
comprovante. 
 
 

 

国民年金保険料の控除証明書を郵送 
 

 

CÁLCULO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DIVIDIDOS POR ATIVIDADES 
PRINCIPAIS E INSTALAÇÕES DO ANO FISCAL 2018 (H30) (CONTA GERAL) 

主な事業・施設別の行政コスト計算書＜一般会計等＞ 
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UMA SOCIEDADE DE RECICLAGEM COM A SEPARAÇÃO CORRETA DO LIXO 
正しいごみの分別で循環型社会を 

O lixo que sai da nossa vida diária. Reutilizar o que ainda pode ser utilizado e classificar corretamente o que não pode 
ser utilizado, resulta na redução de lixo. Nesta oportunidade, reconfirme sobre a separação e como colocar para coleta e 
continue cooperando com a separação e coleta de lixo. Maiores informações no Clean Center ( 0584-89-4124). 

Tipos de recipientes e embalagens de plástico e como colocá-los para coleta 
Temos solicitado cooperação referente a classificação das「Garrafas de plástico･cups de plástico･bandejas de plástico」

aos cidadãos. Mas há casos em que estão misturados recipientes e embalagens sujos e objetos que não são de plástico. A 
sujeira dos recipientes sujos, acabam passando para outros recipientes e embalagens limpos impedindo a sua reciclagem 
e necessita de atenção. Aqui vamos apresentar de forma simples o que pode ser colocado para coleta como plástico e como 
deve ser colocado para coleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÃO COLOCAR OS ITENS ABAIXO COMO PLÁSTICO!   
Itens que não se enquadram, mas estavam misturados. 
Classifique o lixo corretamente e coopere com a reciclagem. 

 

 

 
プラスチック製 

容器包装 

Bandejas(embalagem) de plástico Isopor 

 

Retirar adesivos e fitas ※Não há necessidade de retirar o 
rótulo e etiqueta de preço. 

 

 

APLICATIVO DE SEPARAÇÃO DE LIXO  
Coloque o lixo doméstico p/ coleta de forma hábil 
ごみ分別アプリ 家庭のごみ、 スマートに出しませんか？ 
O｢aplicativo de separação de lixo｣permite 

receber informações sobre lixo mais facilmen-
te. Se registrar a sua área, pode exibir a data 
de coleta de lixo de sua área em um ca-
lendário, e além de receber um aviso da data 
de coleta no horário que você deseja, tem a 
função para pesquisar facilmente como 
classificar cerca de 3,700 itens. É possível 
fazer download a partir do AppStore ou 
GooglePlay. 
Maiores informações no Clean Center ( 0584-89-9278). 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERE P/ REDUZIR A PERDA DE ALIMENTOS!! 
食品ロスを減らそう！ 

É dito ｢Perda de alimentos｣  quando um alimento que 
ainda pode ser consumido é jogado. A perda de alimentos 
provenientes dos lares de todo país, é de aproximadamente 
2,91 milhões de toneladas por ano (ano fiscal 28 (2016)). Este 
número significa que diariamente, é jogado aproximadamente 
1 tigela por cidadão.   
Pontos importantes para redução 
●Não comprar alimentos em excesso  
●Não preparar comida em excesso 
●Comer os alimentos que foram servidos, sem deixar sobrar 

 

 

LIXO RECICLÁVEL 

 

 

 Garrafas de vidro Latas 

Alumínio Isqueiros, etc. 

Outros produtos de plástico, cortar em 
até 30 cm e colocar p/ coleta no「lixo 

queimável」  

Perfurar as latas de spray, retirar o gás 
em um local bem ventilado e por p/ 
coleta no「lixo não-queimável」 

LIXO NÃO-QUEIMÁVEL 

LIXO QUEIMÁVEL 

 

PONTOS IMPORTANTES PARA COLETA 
●Lavar para tirar a sujeira e colocar para 
coleta após secar (se a sujeira persistir, 
jogar no lixo queimável). ●Retirar a tam-
pa, bocal, etc. das garrafas de plástico e 
colocar juntamente no recipiente de co-
leta. ●Não há necessidade de retirar o 
rótulo e etiqueta de preço 
 

 

 
Código QR 
AppStore 

 

 
Código QR 
GooglePlay 

LIXO NÃO-QUEIMÁVEL 

 

※Retirar a 
tampa, bo-
cal, etc., e 
colocar jun-
tamente no 
recipiente 
de coleta. 

 

Garrafas de plástico 

※A tampa, etc., deve ser retirada e 
jogada no lixo queimável 

※Cups de papel, jogar no lixo 
queimável. 

 

Cups de plástico 

Para obter mais informações sobre os tipos de「recipientes e embalagens de 
plástico」que podem ser descartados e como descartá-los, consulte a HP do 
município ou utilize o「aplicativo de separação de lixo」à direita. 

 

Faça o 

download 

aqui▶  
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ILUMINAÇÃO JOKAMACHI OGAKI（城下町大垣イルミネーション） 
 

As luzes fantásticas elaboradas pelos cidadãos, etc. que dão 
colorido ao inverno de Ogaki, de 30 de novembro(sab) até 25 de 
dezembro(qua) das 17:00 as 21:00 horas, no gramado do parque 
Ogaki Kouen, na avenida em frente à estação de Ogaki, na praça da 
saída norte▪saída sul da estação de Ogaki, na praça do lado sul da 
estação de Ogaki, Suimongawa Shin Ohashi e proximidades do 
Aquabridge na estação de Ogaki. Maiores informações, no mesmo 
comitê executivo (dentro do Setor Shoko Kanko-ka  0584-47-8597). 
 

TEVE INÍCIO O SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE USO DE ESTACIONAMENTO 
GIFU SEIRYU OMOIYARI ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度を開始します！ 
 

A província, estabeleceu nas instalações públicas e comerciais, além da área de estacio- 
namento do usuário de cadeira de rodas, uma área +1 para estacionamento que pode 
ser usada por pessoas com dificuldade para caminhar. Este sistema emite um certifi- 
cado de uso para aqueles que podem utilizar este espaço, para evitar o uso indevi- 
do. Pessoas que desejam o certificado de utilização, dever fazer a solicitação do 
certificado. Maiores informações, na HP da província ou no setor Ken Chiiki Fu- 
kushi-ka (        058-272-8261). ◆Quem se enquadra: Pessoas com deficiência, 
idosos, pacientes com doença incurável, mulheres gestantes e parturientes, 
pessoas com lesões que atendem certos requisitos dos graus de cada ca- 
derneta (techo) ◆Data de início do sistema: dia 15 de novembro (sex) 
◆Formulário de inscrição: Disponível para download na HP da província 
※No caso de fazer a solicitação no balcão, será entregue em cada balcão 
de entrega ◆Inscrição no balcão: Preencher os itens necessários no for- 
mulário de inscrição, trazer os documentos de confirmação de status de cada 
caderneta, etc. e documentos de verificação de identidade (no caso de solicitação 
por represetante), e fazer os procedimentos no Seino Ken Jimusho Fukushi-ka (no 5º andar do Seino Sogo 
Chosha). Não é possível fazer os procedimentos na prefeitura ◆Inscrição por correio: Preencha os dados 
necessários no formulário de inscrição, inclua os documentos de confirmação de status, cada caderneta, 
documentos de verificação de identidade (no caso de solicitação por represetante), selo para resposta no valor 
de 140 ienes e enviar para o Ken Chiiki Fukushi-ka (〒500-8570 Gifu-shi Yabuta minami 2-1-1) ◆Data de 
validade: 5 anos (dentro de 1 ano para mulheres gestantes e parturientes e pessoas com lesões) ◆Notas: 
Mesmo que tiver o certificado de utilização, pode não ser possível estacionar na área de estacionamento que 
se enquadra. 
 

TESTE DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO SIMULTÂNEA EM ÂMBITO NACIONAL 
DO SISTEMA NACIONAL DE ALERTA INSTANTÂNEO (J ALERT)  

O「Sistema Nacional de Alerta Instantâneo (J Alert)」, que envia informações de emergência 
sobre o país, como terremotos, terroristmo em larga escala e ataques com misseis, etc. O teste 
de transmissão de informações será realizado em todo o país às 11:00 horas da manhã do dia 4 
de dezembro (quarta-feira). Em decorrência, o município realizará transmissão de teste de 130 
receptores porta a porta, alto-falantes externos sem fio de rádio administrativo de prevenção  de 

desastre natural em 164 localizações da cidade e abrigos designados, além de teste de envio de e-mail às 
pessoas registradas no Serviço de envio de e-mail do município. Para maiores detalhes, consultar o Kiki Kanri 
Shitsu (        0584-47-7385).  

UMA FESTA PARA APRECIAR SHOW DE MÁGICA E MARIONETES PARA PAIS E FILHO S 親子で人劇形・手品を楽しむ会 

✥Quem se enquadra: de criança pequena até alunos do shogakko e seus pais ✥Quando: dia 8 de dezembro 
(dom) das 13:00 às 15:30 horas  abertura do local: 12:30 horas ✥Local: Suitopia Center Bunka Hall 
✥Conteúdo: Show de marionetes, mágica, performance de wadaiko (tambor japonês), etc. ✥Maiores 
informações: Ogaki-shi Bunka Jigyodan (        0584-82-2310). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート） 
の全国一斉情報伝達試験 
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Estamos na época do “Nenmatsu no Osouji” 

Ao abrir mão dos entulhos, vamos fazer de forma correta! 
年末の大そうじの時期です。断捨離（だんしゃり）したら、ごみの出し方にも気をつけましょう！ 

No Japão, é um costume normal chegar no final de ano e fazer aquela faxina de grande porte 

chamado de “Nenmatsu Osouji” que faz parte dos eventos de fim de ano e, naturalmente são 

realizadas no lar, nas escolas, nas firmas, nos templos e em todos os estabelecimentos em geral, tendo como 

finalidade receber o novo ano de ambiente limpo e sensação de leveza espiritual. Acredito que aqueles que residem 

no Japão a bastante tempo já estejam habituados com este costume em locais de trabalho, ou já conhecem esta 

tradição herdada pelos nossos ancestrais que imigraram para o Brasil e mantiveram seus costumes fora do seu país. 

Um dos costumes que carrego comigo desde minha infância. E este ano não vai ser diferente. Aliás, já comecei a 

tirar da frente os móveis que juntei ao longo dos últimos 10 anos que viraram entulhos. Aproveitando esta ocasião, 

gostaria de compartilhar com vocês a experiência que tive para abrir mão destes entulhos. Principalmente para 

aqueles que não sabem o que fazer com os entulhos que são gerados na hora da mudança de endereço ou durante 

a limpeza do dia-a-dia. 

Dicas para desfazer dos entulhos que não são recolhidos em dias de coletas? 

Existem duas maneiras: 

１． PEDIR O RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS AO ÓRGÃO MUNICIPAL  

Passo 1: Fazer a reserva pelo telefone, 0584-89-9279. No momento da reserva será abordado endereço, nome, 

telefone, nome e tamanho do objeto que irá jogar (altura x largura x comprimento), quantidade, local, horário e 

data para coleta e detalhes sobre a forma de jogar os entulhos ou objetos de grande porte; 

Passo 2: Será determinado um valor para cada item que deseja jogar. Sendo necessário comprar o selo de 

coleta no valor estipulado para cada item, “Ogata Gomi Shoriken” 大型ごみ処理券 . A venda do selo está 

disponível nos mercados, lojas de conveniência, etc., que estejam autorizados para venda; 

Passo 3: No dia da coleta, colar 1 selo para cada item. O nome do solicitante que fez a reserva deverá constar 

no selo e escrito de forma legível. Colocar para coleta até as 8:30 da manhã. 

２． LEVAR OS ENTULHOS PESSOALMENTE NA UNIDADE INCINERADORA E OU CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE LIXO DE GRANDE PORTE 

Fazer o pedido de recepção dos entulhos e objetos de porte grande que queira jogar, na unidade incineradora 

“Clean Center de Ogaki” ou no escritório “Kamiishizu Chiiki Jimusho”.  

※ Passo a passo＞ Separe os entulhos e os objetos de grande porte (cama desmontada, sofá, mesa, 

cadeira, brinquedos, bicicletas, etc.) e providencie uma forma de levar ao Clean Center (veículo de passageiro, 

caminhonete, furgão, etc.). No balcão de atendimento do Clean Center preencher a ficha do pedido para 

recepção dos entulhos que serão processados no Clean Center. Quanto aos objetos de porte grande, deverão 

ser levados pessoalmente no Centro de Processamento de Lixo de Grande Porte situada em Yoro-Cho, porém, 

o pedido de recepção deverá ser solicitado no próprio Clean Center.  

No Clean Center: após preencher a ficha do pedido de recepção, conduzir o veículo com o carregamento até o 

portão de entrada; Parar o veículo sobre a balança para registrar o peso total do veículo com o motorista dentro; 

Ainda no mesmo local, apresentar a via da ficha do pedido de recepção no guichê (que foi preenchida no balcão 

de atendimento), pegar o cartão com o código de barra e fazer a leitura do cartão na máquina que registra o 

peso. Em seguida, conduzir o veículo para dentro da unidade incineradora onde um funcionário estará 

aguardando para descarregar os lixos que ficarão no local. Depois, prosseguir para o portão de saída e 

novamente, parar o veículo sobre a balança, fazer a leitura do cartão para o cálculo da taxa que será cobrado 

(no mesmo guichê) sobre os entulhos que foram descarregados. Lembrem-se, objetos de grande porte que não 

ficarem no local, deverão ser levados pessoalmente no Centro de Processamento de Lixo de Grande Porte em 

Yoro-Cho e passar por processo semelhante. Quanto aos lixos que se sujeitam a reciclagem como geladeira, 

máquina de lavar roupa, ar condicionado, televisão, etc., obter informações no Clean Center. 

                                                                                      Saty 

“Vamos encerrar o ano de casa e cidade limpa” 

 

 

 

 

 

 

 

（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). 

 
 
 

   
 

O município, vai realizar a Cerimônia da Maioridade no dia 13 de janeiro do 
próximo ano para celebrar e estimular os novos adultos. Quem se enquadra: 
Nascidos entre 2 de abril de 1999 a 1 de abril de 2000. ※Para as pessoas que 
se enquadram e tiverem o registro de endereço em Ogaki, será enviado convite 
no final de novembro. Quando: Dia 13 de janeiro de 2020 (segunda-feira▪feriado) 
das 10:00 as 12:00 horas (Recepção a partir das 9:00 horas). Local: Ogaki 
Forum Hotel (Mangoku). Conteúdo: Cerimônia e reunião de confraternização 
separado por chugakko. Maiores informações: No Shimin Katsudo Suishin-ka 
(☎ 0584-47-7651 ). 
Pessoas com o registro de residente fora do município, etc., solicitamos entrar em contato!  

Pessoas com o registro de endereço fora do município por motivo de ingresso em escola superior, 
trabalho, etc., ou que o convite não chega, fazer aplicação através da HP do município ou enviar o ①
nome (furigana), ②data de nascimento, ③nome do chefe da família e endereço destino de envio do 
convite (casa dos pais ou endereço atual), ④número do telefone para o Setor Shimin Katsudo Suishin-
ka (        0584-47-7651, fax 0584-81-7800). 
 

 
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  
 

DEZEMBRO 
6▪27 

(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 agosto de 2019 

 4 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em janeiro de 2019 

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

18 (4ª) 
Recepção: 

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

 

 

▪
1月 13日(月・祝)に成人式 

 
A alegria de reencontrar 

professores e colegas de classe 
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