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ABERTURA DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA 
市役所新庁舎オープン  

As obras de construção do novo edifício 
da prefeitura que estavam sendo realizadas 
desde dezembro de 2017, foram concluídas, 
e os serviços de balcão terão inicio em 6 de 
janeiro. Além disso, com a abertura do novo 
edifício da prefeitura, as operações do edi-
fício leste, edifício norte, kokosha e shokuin 
kaikan serão transferidas para o novo prédio 
e o endereço (Marunouchi 2 chome 29 ban-
chi), telefone (☎0584-81-4111) serão unifi-
cados. Referente as informações sobre 
cada andar do novo edifício da prefeitura, 
será informado no informativo Koho Ogaki 
(em japonês) de 1 de janeiro. 

 
 
REFERENTE A ULITIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO, 
ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS E PLANTÃO DE 
ATENDIMENTO NO FERIADO E HORÁRIO NOTURNO 
(KYUJITSU YAKAN UKETSUKE)  

Com a abertura do novo edifício da prefeitura, o local 
de uma parte do estacionamento será alterado e o esta-
cionamento do edifício atual não estará mais disponível. 
As pessoas que vierem ao novo prédio com o carro parti-
cular, solicitamos utilizarem o estacionamento do antigo 
parque Marunouchi do lado leste da prefeitura ou o esta-
cionamento de vários andares do lado oeste do rio 
Suimon. As pessoas que vierem de bicicleta, utilizar o 
estacionamento do lado leste do novo edifício da prefei- 
tura. O trabalho de recepção do plantão de atendimento no feriado e horário noturno (Kyujitsu Yakan 
Uketsuke) iniciará às 17:15 horas do dia 30 de dezembro (seg) (no 1º andar perto da entrada/saida do 
lado leste. 

INFORMATIVO 
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FECHADO DE 28 DE DEZEMBRO (SAB) A 5 DE JANEIRO (DOM) 
 

Durante 9 dias, entre 28 de dezembro (sábado) a 5 de janeiro (domingo), não haverá expediente na 
Prefeitura, exceto em uma parte do balcão de atendimento e instalações específicas, mencionadas a seguir. 

 

 
 
 
 
 

◆BALCÃO DE ATENDIMENTO O atendimento será somente para serviços como recepção de 
Notificação de Nascimento, Óbito, Casamento, etc., e será realizado no 1º andar do lado sul do 
prédio principal da prefeitura, no plantão de atendimento no feriado e horário noturno (Kyujitsu 
Yakan Uketsuke), mas devido a abertura do novo prédio da prefeitura, à partir das 17:15 do dia 
30 de dezembro, este atendimento será feito na nova prefeitura. Não haverá prestação de 
serviços como emissões de documentos como koseki, jumin-hyo, inkan shoumei-sho e 
outros.  
■Os Centros de Serviço (Tobu, Seibu, Nambu, Hokubu, Shimin Kaikan, Akasaka) estarão fecha- 
dos de 29 de dezembro (dom) à 3 de janeiro (sex). ■O Serviço de emissão de atestado nas lojas de conve-
niência (necessita configuração no Cartão de Pessoa Física (kojin bango card) ou Cartão do Livro de Registro 
Básico de Residentes (jumin kihon daicho card)), também estará suspenso no período de 29 de dezembro 
(dom) a 3 de janeiro (sex). ■Maiores informações no Setor Madoguchi Service-ka (☎ 0584-47-8763). 
 
◆HOSPITAL MUNICIPAL (SHIMIN BYOIN) Entre os dias 28 de dezembro (sab) a 5 de janeiro 
(dom), não haverá consulta médica ao público. No entanto, nos dias 30 de dezembro (seg) e 3 
de janeiro (sex), a consulta médica será realizada em todos os departamentos (recepção das 
8:30 às 11:00 horas) ※Não haverá reserva antecipada.  

Com referência aos pacientes de emergência, independentemente do acima exposto, haverá 
atendimento 24 horas por dia. Maiores informações no Ogaki Shimin Byoin (☎ (0584) 81-3341).  
◆VELÓRIO E CREMATÓRIO MUNICIPAL Os crematórios municipais (Tsurumi, Katsuyama e Kamiishizu), estarão 
fechados entre os dias 1 (qua▪feriado) a 3 de janeiro (sex).  
◆DEPARTAMENTO DE ÁGUA Não haverá expediente para serviços de ligamento/desligamento 
de água entre os dias 28 de dezembro (sab) a 5 de janeiro (dom). ■Quem desejar realizar o 
serviço de ligamento/desligamento no dia 27 de dezembro (sex) ou no dia 6 de janeiro (seg), 
deve contactar o telefone exclusivo para usuários ☎ (0584) 71-8848 até os dias e horários abaixo. 
◎ no dia 27 de dez (sex), deve entrar em contato até o meio-dia do dia 26 de dez (qui) 
◎ no dia 06 de jan (seg), deve entrar em contato até o meio-dia do dia 27 de dez (sex) 

No entanto, em caso de necessidade de reparo, etc., haverá atendimento mesmo no final e início de ano. 
Contatar o plantão de atendimento no feriado e horário noturno (Kyujitsu Yakan Uketsuke ☎ (0584) 81-4111). 
 
 
 
 
 
✺CENTRO MÉDICO DE EMERGÊNCIA 

Dia de consulta: de 29 de dezembro (dom) até 3 de janeiro (sex) das 9:00 às 12:00 e 13:00 às 
17:00 horas. 
Local: Higashi Togawa-cho (no prédio do Hoken Center,  0584-73-9090)  
✺ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM FERIADOS 

Dia de consulta: de 29 de dezembro (dom) até 3 de janeiro (sex) das 9:00hs às 12:00 e 13:00 
às 17:00 horas. Local: Ebisu-cho Minami (dentro do edifício do Ogaki Shika Ishi Kaikan - 
Associação Odontológica de Ogaki) ( 0584-81-6540)  
✺INSTITUIÇÕES MÉDICAS DE EMERGÊNCIA 

► OGAKI CHUO BYOIN (Mitori-cho) ► OGAKI TOKUSHUKAI BYOIN (Hayashi-machi)  
► NAWA BYOIN (Fujie-cho) ► OGAKI SHIMIN BYOIN (Minaminokawa-cho)  
✺CONSULTA TELEFÔNICA PEDIÁTRICA DE EMERGÊNCIA 
Sobre como lidar com lesão ou doença repentina no feriado, horário noturno, etc., ligar para a 
consulta telefônica pediátrica de emergência (#8000) que atende 24 horas.   

 

  

 

 

 

EXPEDIENTE DA PREFEITURA 
NO FINAL E INÍCIO DE ANO 

年末年始の市役所業務 

 

 

 

 

 もしものときに・・・   ～急な病気やケガ～ 
 



3 

 

 
 

 
 

A gastroenterite infecciosa e intoxicação alimentar 
causadas pela contaminação por norovírus ocorrem durante todo o ano mas se propagam principalmente no 
inverno. O norovírus é um tipo de vírus transmitido a partir da boca através das mãos, alimentos infectados e 
outros, e que prolifera no interior do intestino humano. Ao ser infectado, após 1 ou 2 dias, apresenta-se 
sintomas como náusea, vômito, diarreia, dor de estômago, febre, etc. Idosos, crianças, etc. com resistência 
física fraca, podem correr risco de vida em caso de agravamento e devem ter atenção especial. 
  

 
■Aquecer o alimento até o interior, na temperatura acima de 75°C, por mais 

de 1 minuto. Abstenha-se de alimentos crus ou semicrus, e esteja atento 
especialmente com os moluscos que devem ser aquecidos acima de 85ºC 
por mais de 1 minuto.  

■Lavar bem as mãos após a utilização do banheiro, antes de preparar 
alimentos e antes das refeições. Lavar e desinfetar bem os utensílios da 
cozinha, etc. Para desinfetar, utilizar alvejante a base de cloro.   

■ Quando lidar com vômito ou fezes de pessoa contaminada, utilizar 
máscara e luvas descartáveis de vinil para evitar contaminação secundária.  

■A desinfecção do Norovírus é feita diluindo um alvejante para uso doméstico a base de cloro (que contém 
hipoclorito de sódio) com água e é eficaz limpá-lo embebido. Como os alvejantes a base de cloro, corroem 
metais e deterioram plásticos, limpar o local com água posteriormente. 

 

PREVENÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO POR NOROVIRUS 

UTILIZAÇÃO 
QTD. DE 

ÁGUA 
QTD. DE 

ALVEJANTE 

Desinfecção de locais com fezes e vomitos de pessoas infectadas 1 litro 20 ml 

Desinfecção de utensílios de cozinha, limpeza diária de maçaneta de porta, piso, etc. 1 litro 4 ml 

Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center (☎ 0584-75-2322) 

ALTERAÇÃO NOS DIAS DE COLETA DE LIXO, ETC. 
NO FINAL E INÍCIO DE ANO 

年末年始 ごみ収集日などの変更 
As alterações dos dias de coleta e horário de recebimento de lixos trazidos, serão 

conforme a tabela abaixo. De 1 de janeiro (qua▪feriado) à 3 de janeiro (sex), não 

haverá expediente, e a coleta será feita no dia de transferência. 
Maiores informações, no Clean Center (0584-89-4124). 

RECEBIMENTO 
DE LIXOS TRAZIDOS 

CLEAN 
CENTER 

SEINANNO 
SODAI 

HAIKIBUTSU 
SHORI 

CENTER※2 

DATA DE 
COLETA 

LIXO  
QUEIMÁVEL 

LIXO 
NÃO-QUEIMÁVEL 

GARRAFAS PET 

GARRAFAS▪CUPS▪BAN- 
DEJAS (EMBALAGEM) 

DE PLÁSTICO 

LIXO RECICLÁVEL 
(GARRAFAS DE 
VIDRO E LATAS) 

LIXO 
QUEIMÁVEL/ 

RECICLÁVEL※1 

LIXO 
NÃO-QUEIMÁVEL/ 
LIXO GDE. PORTE 

30 dez(seg) 
Nas áreas onde o dia de 
coleta é seg▪qui, haverá 

coleta 
- 8:30～16:30 - 

31 dez(ter) 
Nas áreas onde o dia de 
coleta é ter▪sex, haverá 

coleta 
- 8:30～15:00 - 

1 jan  
(qua▪feriado) 

Nestes dias não haverá coleta / recebimento de lixo. 2 jan(qui) 

3 jan(sex) 

4 jan(sab) - 
Havera coleta nas areas onde o dia de coleta e na 

1ª quarta-feira do mes (ref. a transf. do dia 1 de jan). 
- 

6 jan(seg) 
Nas áreas onde o dia de 
coleta é seg▪qui, haverá 

coleta 

Haverá coleta nas áreas onde o dia de coleta é na 
1ª qui do mês (ref. a transferência do dia 2 de jan) e 
nas áreas onde o dia de coleta é na 1ª seg do mês. 

- 8:30～16:30 8:30～15:30 

7 jan(ter) 
Nas áreas onde o dia de 
coleta é ter▪sex, haverá 

coleta 

Haverá coleta nas áreas onde o dia de coleta é na 
1ª sex do mês (ref. a transferência do dia 3 de jan) e 
nas áreas onde o dia de coleta é na 1ª ter do mês. 

- 8:30～16:30 8:30～15:30 

 
※1 Lixo reciclável ＝ Garrafas de vidro ▪ Latas ▪ Garrafas PET ▪ Recipientes e embalagens de plástico (Garrafas ▪ Cups ▪ Bandejas (embalagem) de 

plástico). Também é possível trazer eletrodomésticos de pequeno porte que não são mais necessários em casa. 
Condicionadores de ar, televisores, geladeiras / freezers, máquinas de lavar / secar roupa, etc., não podem ser trazidos. 
As informações pessoais de computadores pessoais e telefones celulares devem ser apagadas pela própria pessoa. 

※2 Para poder jogar (trazer) o lixo no Seinannou Sodai Haikibutsu Shori Center (Centro de Processamento de Lixo de Grande Porte em Yoro-cho), é 
necessário autorização emitida pelo Clean Center. 

 

ノロウイルス感染にご注意を！ 

 

 

 

 

ノロウイルス感染にご注意を！！ 
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NÃO ESCOAR ÓLEO NO ESGOTO 下水道に油を流さないで! 
 
 
 
 
 
Pontos importantes para o processamento do óleo 
➀ Utilizar por completo: Transferir o óleo remanescente para o filtro enquanto 

estiver quente, e utilizar em frituras, etc. ➁ Limpar: Limpar a sujeira de óleo 

da panela ou prato antes de lavar. ➂ Absorver: Absorver o óleo velho com 

jornal, etc., ou solidificar o óleo com produto especializado e descartar como lixo 
queimável.  

 

O LOCAL PARA RECEPÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO MUNICIPAL 

E PROVINCIAL SERÁ NO SHIMIN KAIKAN IGUAL AO ANO PASSADO 
市・県民税の申告受付会場は市民会館です! 

A recepção das declarações do municipio de Ogaki será de 17 de fevereiro (seg) até 16 de março (seg) no  
2º andar do Shimin Kaikan em sequência ao ano passado. Atenção pois durante o período de declaração, não 
haverá recepção na prefeitura. Maiores informações no Setor Kazei-ka Shiminzei Group  ( 0584-47-8179). 

 
●●●Fazer os preparos para a declaração o mais rápido possível●●● 

A partir de janeiro de 2014 (H26), todos que trabalham com vendas, agricultura, 
imóveis, montanhas e florestas com renda, tem a obrigação de registrar as receitas e 
despesas e conservar o livro de contas, etc.   

As pessoas que não fizeram o registro diário, devem fazer o livro de contas separando 
o ｢valor de renda｣ e ｢despesas necessárias｣ com base nas faturas, recibos, etc. de 
janeiro até dezembro. 

Além disso, é possível fazer download da HP do município e utilizar o ｢guia de cálculo 
de receitas e despesas｣  que permite entender facilmente o cálculo de receitas e 
despesas. 
 
●●●Sobre o preenchimento do número de pessoa física(kojin bango) e verificação de identidade●●●  

Com a introdução do sistema de número de imposto (my number) e seguro social, a partir do ano 2016 (H28) 
é necessário o número de pessoa física (kojin bango) do declarante. Ainda, ao declarar a dedução do cônjuge 
e os parentes dependentes, também é necessário o número de pessoa física do cônjuge, etc. 

Note que, quando apresentar o formulário de declaração, deve apresentar um dos seguintes itens de ➀∼➂ 
do declarante para verificação de identidade 
 
 
 
 
  

RUSU KATEI JIDO KYOSHITSU (CLASSE DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS 
QUE NÃO PODEM RECEBER CUIDADOS EM CASA APÓS O HORÁRIO 

ESCOLAR DEVIDO À AUSÊNCIA DOS PAIS/RESPONSÁVEIS) 
留守家庭児童教室 

 
O município vai realizar a distribuição e recebimento do requerimento de matrícula do Rusu 

Katei Jido Kyoshitsu do ano fiscal R2 (2020), conforme segue abaixo. As pessoas que 
pretendem continuar a frequentar no próximo ano fiscal, também necessitam fazer o 
requerimento.   
▶Quem se enquadra: estudantes da 1ª à 4ª série do shogakko que não podem receber 

cuidado dos pais/responsáveis em casa após o horário escolar por mais de 15 dias por mês. 
▶Data de distribuição e recebimento do requerimento: distribuição = 18 e 25 de janeiro, recebimento = 8 e 

15 de fevereiro ambos aos sábados no horário das 9:30 às 12:00 e 13:30 às 16:30 horas 
▶Local de distribuição e recebimento do requerimento: na classe do Rusu Katei Jido Kyoshitsu localizada 

em cada shogakko (※pessoas da região de Kamiishizu, no Tara daini hoikuen ☎0584-45-0041). 
▶Taxa para cuidar da criança (valor mensal): dependendo do valor do imposto de renda familiar do ano 

anterior, varia de 3,000 à 12,000 ienes. 
※Haverá custos adicionais para utilização em julho▪agosto e utilização de extenção de horário (encho). Gratuito 
para famílias que recebem ajuda subsistência (seikatsu hogo) 
▶Nota: Pessoas que desejam assistência aos sábados, por longo período de tempo ou matrícula de alunos em 

séries elevadas, contactar o Minkan Gakudo Hoikku「Doronko Kodomo Club」(☎0584-88-1809). 
▶Maiores informações: no Setor Shakai Kyoiku Sports-ka (☎0584-47-8063). 

 

Se escoar o óleo diretamente para o esgoto, causará mau cheiro e 
entupimento do cano de drenagem e cano de esgoto. Após a utilização do óleo, 
fazer o processamento sem falta. 

Maiores informações no Setor Gesuido-ka (☎ 0584-47-8714). 

 

➀Cartão de número pessoal (my number card) 

➁Cartão de notificação (tsuchi card) e comprovante de identidade (carteira de motorista, passaporte, etc.) 

➂Certificado de residência (juminhyo) (¨original¨) constando o número pessoal e comprovante de identidade 
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Agradecimento aos participantes do curso de 
prevenção sobre desastres naturais 

防災訓練へのご参加ありがとうございました 
 

Já estamos na última edição do ano... Nosso tempo é tão cheio que até o precioso momento com 
a família e amigos passa despercebido. Estamos tão habituados com esta rotina corrida, que 

chega a ser difícil agendar um compromisso extra, principalmente quando não fazem parte dos interesses pessoais. 
Mas mesmo assim, temos um grande privilégio de estar contando com os amigos brasileiros que estão sempre 
conosco nas atividades voltadas para a simbiose multicultural. A estas pessoas tão especiais, gostaríamos de 
agradecer imensamente, em nome de toda a equipe do setor de promoção da urbanização da cidade. Nosso trabalho, 
ganha mais força e sentido com a presença de cada um dos participantes nos eventos. Este ano nós tivemos o prazer 
da presença de novas pessoas em nossos eventos, uma delas é o entrevistado deste mês, o jovem Ueda Alexandre 
que participou do curso de prevenção sobre desastres naturais voltado ao cidadão estrangeiro, realizado no dia 16 
de novembro. 

Perfil – Alexandre Ueda (24 anos), paulistano, chegou no Japão diretamente para a 
cidade de Ogaki em agosto de 2015 e aqui escolheu viver. 
O que achou da cidade de Ogaki? 
Achei uma cidade muito calma comparada com a capital de São Paulo, minha terra 
natal. Assim que cheguei, fiquei surpreso com o silêncio e a escuridão da cidade. Mas 
particularmente gosto do cenário dos arrozais e da tranquilidade desta cidade. 
Quais as dificuldades encontradas? 
Tive dificuldade com comida...Não sabia o que comer pelo fato de não saber falar, 
muito menos ler. Mas tive a sorte de vir morar em uma cidade que recebe muitos 
trabalhadores brasileiros, onde conheci um brasileiro que me ajudou no início e me 
orientou sobre os mercados e alimentos. 
Como soube do curso de prevenção sobre desastres naturais? 
Fiquei sabendo por vocês na prefeitura e me interessei muito pelo assunto. 
O que achou do curso? 
Bom, com o curso tive noção da proporção das consequências de um desastre natural 
e de quanto é alarmante. Aprendi meios de sobrevivência que foram sendo criadas 

por decorrência dos acontecimentos do passado, como estoque de mantimentos, comidas, banheiro improvisado e 
outros conhecimentos básicos que irá nos ajudar na hora do refúgio. Com a experiência, tive noção da comida que 
será servida no abrigo, o que nem sempre é do nosso gosto. Também, ao dormir na pousada, senti na pele que o 
cobertor não irá aquecer o suficiente no inverno. Portanto, com um pouco de preparo poderemos, “sair dessa” levando 
um pouco mais de conforto para dentro do abrigo e o mais importante, ser útil as pessoas lá dentro. Por isso, acho 
importante não deixar simplesmente de lado e pensar que “nunca irá acontecer comigo”. 
Qual mensagem você deixaria para os brasileiros da região? 
Ninguém pode prever o que irá acontecer amanhã... Por conta destes cursos estaremos um pouco mais preparados 
diante das calamidades!                                                                             Saty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセ

イ）

 

Montagem da cama de 

papelão, maca, banheiro 

de emergência, chinelo 

de uso interno de jornal e 

outros. 
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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) 

13 de janeiro 
(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 16 de janeiro (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 PORTUGUÊS 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  

JANEIRO 
8▪29 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

29 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em setembro de 2019 

 8 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em fevereiro de 2019 

15 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em junho de 2018 

22 (4ª) 
Recepção: 

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

