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  奥の細道むすびの地念館 春まつり 

 
DE 23 DE MARÇO (SAB) A 7 DE ABRIL (DOM) 

De 23 de março à 7 de abril, será realizado o「Festival da Prima-

vera」nos arredores do Memorial da Conclusão de Oku no Hoso-

michi. Durante o período, haverá iluminação (light up) dos Sakuras, 

diariamente das 18:00 às 22:00 horas e poderá saborear os lan-

ches dos carros de venda móveis que também estarão presentes. 

Maiores informações, no Ogaki Kanko Kyokai ( 0584-77-1535).  
 

FESTIVAL BASHO DA PRIMAVERA 

NO MEMORIAL DA CONCLUSÃO DE 

OKU NO HOSOMICHI OGAKI  

奥の細道むすびの地 大垣 
春の芭蕉祭 

Quando: Dia 6 de abril (sab) das 10:00 às 
15:00 horas 
Local: Nos arredores do Memorial da 
Conclusão de Oku no Hosomichi 
Com muitos eventos como Fune Kudari 
(passeio de barco), Festival de Haiku (poesia), 
etc. Venham todos! 
Maiores informações na Associação de 
Turismo de Ogaki ( 0584-77-1535). 
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Desfrutar a descida de barco (1.1 km) 
com saída em frente ao estac. Munici-
pal Higashitogawa até o Memorial da 
Conclusão de Oku no Hosomichi. Das 
9:20 às 16:20 horas 8 saídas. 
Taxa de embarque: Adulto ¥1,200 e 
criança até aluno do shogakko ¥600. 
Reservas: Na HP da Associação de 
Turismo de Ogaki ou pelo ( 0584-77-
1535).  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local:  
Na praça de eventos do Memorial 
da Conclusão de Oku no Hosomi-
chi, Mukayusou Taiseisha (Villa), 
etc.. 
Conteúdo: 
Hospitalidade de chá e doce. 
Taxa de participação:  
200 ienes (no Mukayusou Taiseisha 
500 ienes). 

 

 

FUNE KUDARI (PASSEIO DE BARCO) 
水の都おおがき舟下り 

CERIMÔNIA DO CHÁ OGAKI 
おおがき大茶会 

 

 

  

Venham andar pela cidade ves-
tidos de kimono! Alvo: Pessoa 
que pode vir vestido de kimono 
no dia Quando: dia 6 de abril 
(sab) das 10:00 às 15:00 horas. 
※Recepção até as 12:00 horas. 
Local: Na barraca do lado oeste 
da ponte Shin-Ohashi ou no Me-
morial da Conclusão de Oku no 
Hosomichi. Conteúdo: Cerimô-
nia do chá Ogaki, stamp rally, 
sorteio (p/ os participantes do 
stamp rally), evento de fotogra-
fia (pago), etc.  
 
 
Extensão do horário de abertura 

Passando por 
baixo do túnel 
de cerejeiras 

  

FESTA DE KIMONO AO AR LIVRE 
城下町大垣 きもの園遊会 

 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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CIRCULE TRANQUILAMENTE OS ESTABELECIMENTOS CULTURAIS 
6 DE ABRIL, ENTRADA GRATUITA 

のんびり文化施設めぐり 4月6日は入館料が無料 
Em combinação com o Festival Basho da Primavera, no dia 6 de 
abril, a entrada será livre no Memorial da Conclusão de Oku no 
Hoso-michi, Castelo Ogaki-jo, Museu Kyodokan (foto) e Museu de 
Artes Moriya Tadashi Bijutsukan. Também, em combinação com a 
realização do Passeio de Barco de Ogaki, a Cidade das Águas ( de 
23 de março à 7 de abril), estarão abertos sem folga durante o 
período. Além de haver light up (iluminação) do Castelo de Ogaki até 
as 22:00 horas. Maiores informações: No Setor Bunka Shinko-ka 
( 0584-47-8067) ou em cada instalação. 
 
 

情報工房 わくわく春のフェスティバル  
Quando: De 23 de março (sab) à 7 de abril (dom) das 9:00 às 17:00 horas   

※Fechado na segunda-feira. 
L o c a l : No 1º andar do Joho Kobo (do lado do Softopia Japan), no hall de 

entrada e Koryu salon. 
 
Várias áreas de experiência: ①Apresentação do e-sports ▶▶ Apresentação 
de competição e experiência de game utilizando games de computador 
②Experiência com imagem 8K ▶▶ Experiência com imagem 8K que pode ex- 
pressar imagem mais detalhada do que imagem 4K ※somente dias 5 e 6 de abril ③Contato com robô ▶▶ 
Experiência de interação com robôs de grande porte e diálogo com robô através da voz ④Experiência com 
aplicativos AI ▶▶ Experiência com aplicativos com o tema Inteligência Artificial ⑤Corrida de mini 4WD ▶▶ 
Curso onde pode correr com mini 4WD. 
Maiores informações, no Joho Kobo ( 0584-75-7000). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❀QUANDO: de 23 de março (sab) à 14 de abril (dom) ❀LOCAL:  nos 

arredores do Saikawa Tsutsumi e no Parque do Castelo Sunomata Ichiya-jo 

Como de costume, será realizado o ⌈Festival das Cerejeiras⌋ 
de 23 de março a 14 de abril nos arredores do Saikawa 
Tsutsumi e Parque do Castelo Sunomata Ichiya-jo. Pode-se 
apreciar as flores das cerejeiras nos 3.7 km do caminho 
ladeado com cerca de 800 pés de cerejeira (sakura) que 
florescem no teibo (aterro). Além disso, no dia 6 de abril (sab) 
a partir das 10:00 horas, haverá bazar promovido pelo 
Shokokai (Câmara de comércio e indústria), etc. e a partir de 
11:15 apresentação de tambor (taiko), teatro folclórico, e 
outros eventos de palco. Venham e tragam toda a família. 
Maiores informações: No comitê executivo localizado dentro do 
Sunomata Shokokai ( 0584-62-6283). 

 

Para as pessoas que virão de carro: ▶Utilizar o estacionamento do Saikawa Sakura Koen 

(Taxa de cooperação necessária). Veículo normal: ¥500, médios/grandes: ¥1.000. ▶

Durante o período, haverá controle de tráfego nas imediações. Solicitamos a sua cooperação. 

. 

 

ESTAÇÃO 
GIFU HASHIMA JR Linha Tokaido 

Shinkansen 
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Museu Kyodokan 
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TÚNEL DE SAKURA EM SONE TSUTSUMI 

薄紅色のトンネル   曽根堤の桜並木 
O teibo (aterro) de Sone onde florescem enfileirados de forma 
esplêndida os pés de Sakura em aproximadamente 1.6 kilometros. 
As cerejeiras plantadas em fileira sobreposta em ambos os lados do 
aterro, tingem todo o aterro de rosa claro. Nos dias 6 (sab) e 7 (dom) 
de abril das 9:00 às 15:00 horas, haverá controle de tráfego. As 
pessoas que virão de carro, utilizar o estacionamento do Parque do 
Castelo de Sone (Sone-jo koen) ou Universidade de Economia de 
Gifu (Gifu Keizai Daigaku). Maiores informações no Setor Toshi 
Shisetsu-ka ( 0584-47-8409). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                           ＜MÉTODO DE DISTRIBUIÇÃO＞ 
◆Famílias associadas ao Jichikai (Associação de 
Bairro): As etiquetas serão distribuidas através da 
Associação de Bairro até 31 de março. ◆Famílias não 
associadas ao jichikai (Associação de Bairro): Em 
meados de março, foi enviado cartão cupom (hagaki) que 
deve ser trocado pelas etiquetas até 31 de março no setor 
Kankyo Eisei-ka da Prefeitura, Escritórios Regionais de 
Sunomata ▪ Kamiishizu, Centros de Serviço do cidadão ou 
nos Escritórios Locais da Região de Kamiishizu. 

Maiores informações: No Clean Center ( 0584-89-9278).  
 

国民健康保険 新しい保険証を郵送)
O Município enviou em meados de março, o novo cartão de segurado (hihokenshasho) do Seguro Nacional de 
Saúde (Kokumin Kenko Hoken), por correio registrado. As famílias com pessoas 
as que vão deixar de se enquadrar no sistema de saúde para aposentados 
(Taishokusha iryou seido) ou pessoas que vão mudar para o sistema de saúde 
para idosos da fase posterior (Koki koreisha iryou seido) durante o ano fiscal, 
terão o prazo de validade do cartão de segurado mais curto que o prazo normal 
de 31 de março de 2020. Neste caso, enviaremos o novo cartão de segurado até 
o prazo de validade. Além disso, após da data de conversão, a leitura da data de 
vencimento, será feita pelo novo nome de era. Note que, mesmo que o chefe da 
família (setai-nushi) não esteja inscrito no Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken), no cartão de 
segurado, consta o nome do chefe da família. Maiores informações: no setor Madoguchi Service-ka Kokumin 
Kenko Hoken Group ( 0584-47-8132). 

Composição familiar 
(n° de pessoas) 

Quantidade 
de etiquetas 

1 80 

2 a 3 90 

4 a 5 120 

6 a 7 130 

8 ou mais 140 

 

O Município, está distribuindo a cota das etiquetas para 
processamento de lixos queimáveis gratuitas referentes ao 
novo ano fiscal conforme segue abaixo. As etiquetas 
distribuídas desta vez, são de cor laranja e poderão ser 
utilizadas a partir de abril. A quantidade fornecida é para 1 
ano, portanto, solicitamos a utilização planejada. Atente-
se que as etiquetas gratuitas de cor verde utilizadas 
atualmente, não poderão ser utilizadas a partir de abril. 

As etique-

tas do ano 

fiscal H31 

(2019), são 

de cor 

laranja. 

 

E N VI O  D A NO T IF I CA ÇÃO  P A R A  P AG A M E NT O  D O 
I M P O S T O  S O B R E  B E N S  I M Ó V E I S 

I M P O S T O  D E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O

No início de abril, o município vai enviar a notificação para pagamento do Imposto sobre Bens Imóveis e 
Imposto de Planejamento Urbano do ano fiscal H31 (2019). O Imposto sobre Bens Imóveis, vai tributar os 
proprietários de terrenos, edificações e bens depreciáveis e o Imposto de Planejamento Urbano, vai tributar os 
proprietários de terrenos e edificações situados em áreas de urbanização, respectivamente. Verifique o conteúdo 
e efetue o pagamento dentro do prazo. Em caso da notificação para pagamento do Imposto não chegar, dúvidas 
sobre o conteúdo, etc., se informar junto ao Setor Kazei-ka (terrenos  0584-47-8168, edificações  0584-47-
8178, bens depreciáveis  0584-47-8158). 

 

固定資産税 都市計画税 納税通知書の送付 

 

QUANTIDADE DISTRIBUÍDA (REF. A 1 ANO) DE ACORDO 

COM O NÚMERO DE PESSOAS QUE COMPÕEM A FAMÍLIA 
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O Sistema de Subsídio das Despesas Médicas das Crianças torna gratuito a parte a ser paga pelo próprio 
beneficiário até os alunos do Kōkō (ensino médio). 
Dentro dos beneficiados deste sistema, as crianças que vão ingressar no Shogakko ou 
se formar no Chugakko nesta primavera, terão a renovação do certificado de beneficiário. 
Aos que se enquadram, será enviado o novo certificado de beneficiário em final de março. 
Maiores informações:  
No setor Madoguchi Service-ka Fukushi Iryo▪Koki Iryo Group ( 0584-47-8140). 
 

 

 

 

 
 

 
 

O município apoia grupos de atividade civil (Shimin katsudo dantai) que contribuem com a região e sociedade. 
Se o grupo tem 5 ou mais membros e 3 ou mais oficiais incluindo o representante, e é uma organização sem 
fins lucrativos e atende os requisitos determinados, registre-se como um grupo de atividade civil (politica, 
religião e atividades com fins lucrativos, não se enquadram). Maiores informações: Prefeitura de Ogaki Setor 
Shimin Katsudo Suishin-ka (shokuin kaikan 2º andar) ( 0584-47-7169).  
 

SOBRE A INTRODUÇÃO DO APLICATIVO DE TRADUÇÃO DE VOZ ｢VOICE TRA｣ 
音声翻訳アプリ「ボイストラ(Voice Tra)」の導入について  

Voice tra, é um aplicativo de tradução de voz que utiliza AI e dá suporte a 31 idiomas como inglês, chinês, 
português, vietnamita, etc. 

A partir de abril, o município de Ogaki vai introduzir experimentalmente este aplicativo aos 2 tablets para 
comunicação na ausência dos intérpretes ou para os idiomas sem intérpretes. 

O download deste aplicativo é gratuito e que tal experimentar utilizá-lo quando for necessário fazer uma 
comunicação simples com os japoneses? 

 

O Imposto sobre Veículos Leves (kei jidosha-zei), incidirá sobre as pessoas que 
tiverem em sua propriedade, scooters (motonetas), veículo pequeno especial, veículos 
kei, veículo pequeno de duas rodas (motocicletas), na data-base de 1 de abril. 
Em caso de cessão, baixa, roubo de veículo, etc., deve proceder os trâmites de 
transferência até o dia 31 de março. 
Além disso, para a pessoa que recebeu a atribuição do "shintai shogaisha techo", "ryoiku techo", "seishin 
shogaisha hoken" "fukushi techo", etc., e que atende certos requisitos estabelecidos pelo município e 
província, existe o sistema de redução (genmen) de imposto sobre veículos e imposto sobre veículos leves 
(kei jidosha-zei) (somente 1 veículo por pessoa). 
O prazo para recebimento do requerimento para redução do imposto sobre veículos leves, é de 1 de março a 
31 de maio.  

Maiores informações: 
Referente a imposto sobre veículos leves, no Setor Kazei-ka Shozei Group ( 0584-47-8143). 
Referente a imposto sobre veículos, no ken jidosha-zei jimusho ( 058-279-3781). 

 

 

小学校入学者・中学校卒業者    子ども医療費受給者証を郵送 

 

QUEM SE ENQUADRA NA 
RENOVAÇÃO 

CERTIFICADO DE 
BENEFICIÁRIO 

PRAZO DE 
VALIDADE 

 Criança que vai ingressar no 
Shogakko em abril 

Para estudantes 
do Shogakko・Chugakko 

Valido até o 3° ano do chugakko 

Criança que vai se formar no 
Chugakko em março 

Para geração de estudantes do 
kōkō 

Válido até o equivalente ao 3° ano do 
kōkō 

 

 

 

 

CRIANÇA QUE VAI INGRESSAR NO SHOGAKKO E CRIANÇA QUE VAI SE FORMAR NO CHUGAKKO 
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CONGRATULAÇÕES AOS FORMANDOS!! 

みなさん、ご卒業おめでとうございます！！ 

Assim como a gota cristalina que pinga entre as folhas e à água que verte na mina, 

passo a passo e ao mesmo tempo, em um piscar de olhos, nossos filhos seguem 

crescendo. Parabéns aos formandos e familiares que chegaram ao final de mais um 

inverno, com motivos para comemorar! À criança que concluiu a 1ª fase de aprendizado de vida e àquela que 

concluiu mais uma fase escolar, deixo aqui nossos votos de felicitações. 

Parabéns! Aquela criança pequenina que mal soletrava uma palavra, 

mal diferenciava a língua materna com a língua japonesa, 

tampouco, entedia as circunstâncias mas mesmo assim, superou todas as condições impostas. 

Parabéns! Aquela criança pequenina que chorou, contestou, enfrentou todos os medos e a 

insegurança... e hoje, guarda o sorriso em seus lábios e no semblante a prova da superação. 

Parabéns! Aquela criança que cantou, “A barata diz que tem...” e “Churippu no Hana...” e consegue 

expressar diante de dois ambientes e culturas diferentes. 

Também, não podemos deixar de parabenizar seus tutores, que junto com os filhos também vieram superando 

as primeiras experiências nas escolas maternais e de ensino fundamental no Japão. 

A estas crianças e familiares desejamos que sigam superando todos os obstáculos com saúde, alegria e 

satisfação e, recebam o novo ano letivo que inicia em abril, com a mesma energia e perseverança!     Saty 

 
 
 

 

QUANTO A CERIMÔNIA DE INGRESSO NAS ESCOLAS (maternal, ensino fundamental, etc.) 

Vamos ficar atentos aos avisos das escolas maternais, escolas de ensino fundamental e outros. Ainda 

há tempo de se programar para participar da cerimônia de ingresso do novo ano letivo, que geralmente 

são realizadas na 2ª semana de abril. 

A princípio, o traje da criança é livre porém social. Por cima do traje usa-se o jaleco da escola (maternal 

ou ensino fundamental) com crachá. Geralmente meninos usam calção, camisa e gravata, meninas 

usam saias ou vestidos sociais. Quanto aos tutores, recomenda-se que mulheres vistam roupas sociais 

de cores suaves, meia calça cor de pele e corsage (acessório) no peito esquerdo. Homens roupas sociais 

básicas com camisa de cor clara e gravata de cor que não seja preta e um lenço no bolso do peito 

esquerdo do blazer. Também, é natural no dia da cerimônia, levar surippa (calçado de uso interno) e uma 

sacola plástica para colocar o calçado de uso externo.  

Nos cerimoniais de formatura e ingresso escolar, geralmente canta-se o Hino Nacional, “Kimi ga Yo” 

conhecido como o Hino Nacional mais antigo do mundo e o mais curto atualmente.  

Que tal aprendermos a cantar o Hino do Japão junto com os nossos filhos? 
 

Título: 君
きみ

 が 代
よ

               Kimigayo 

   君
きみ

 が 代
よ

 は              Kimi ga yo wa 

 

   千代
ちよ

 に 八千代
やちよ

 に     Chiyo ni yachiyo ni 

 

   さ ざ れ 石
いし

 の         Sazare – ishi no 

 

   い わ お と な り て       Iwao to narite 

 

   こ け の む す ま で Koke no musu made 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Significado: 

Reino de sua majestade 

Que o reinado do Imperador 

Dure por mil, 8 mil gerações 

Até que os cascalhos 

Se tornem um grande rochedo 

E os musgos venham cobri-lo 

※ Canta-se o Hino Nacional, desejando a 

prosperidade e a paz infinita, representada 

pela união dos cascalhos que transforma-se 

em um grande rochedo e, que este grande 

rochedo siga intacto mesmo por de baixo dos 

musgos por longas gerações. 
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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) 

29 de abril 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá 
serviço de coleta. 

- - - 

30 de abril 
(3ª feira・feriado) 

Nas áreas onde este 
dia é a data de coleta, 

 haverá serviço de 
coleta normal. 

- - - 

 
※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  

ABRIL 
6▪20 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 24 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em dezembro de 2018 

3 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em maio de 2018 

10 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em setembro de 2017 

17 (4ª) 
Recepção: 

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

