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PASSEIO DE BARCO E TARAI BUNE EM OGAKI 
O PERFUME DOS VENTOS DA PRIMAVERA NA SUPERFÍCIE DAS ÁGUAS 

舟下り水面に薫る春の風  
❀ ❀ 

Que tal desfrutar de 2 tipos de passeio de barco no rio Suimongawa nesta estação amena. Ambos, descem o 
rio vagarosamente em aproximadamente 30 minutos, iniciando em frente ao estacionamento municipal 
Higashitogawa (Takasago-cho) e indo até a frente do Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi (Funamachi), 
onde se pode contemplar a paisagem da primavera no percurso de aproximadamente 1,1 kilometros.  

As reservas para embarque, iniciaram a partir das 8:30 horas do dia 3 de fevereiro, por telefone ou Homepage 
da Associação de Turismo de Ogaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na Associação de Turismo de Ogaki (Ogaki Kanko Kyokai) 〒 503-0923 Ogaki-shi 
Funamachi 2-26-1  ☎ 0584-77-1535 ※É possível confirmar a disponibilidade de lugares 
e fazer reserva de embarque através da HP da mesma associação (Ogaki▪nishimino kanko 
portal http://www.ogakikanko.jp). Além disso, solicitamos a sua compreensão quanto ao 
serviço que pode ser suspenso em caso de tempo chuvoso. 

  
ABERTURA EXTRAORDINÁRIA DO CASTELO SUNOMATA ICHIYA-JO 

墨俣一夜城の臨時開館 
 

O Castelo Sunomata Ichiya-jo (Museu Sunomata Rekishi Shiryokan) será 
aberto extraordinariamente ajustando com o ⌈Iki iki Sunomata tsuribina komachi 
meguri 2020⌋ que será realizado de 22 de fevereiro (sab) até 8 de março (dom). 
Data da abertura extraordinária: 25 de fevereiro (ter) e 2 de março (seg). 
Maiores informações: no mesmo museu ( 0584-62-3322)
 

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO DE RENDA ESPECIAL DE RECONSTRUÇÃO ▪ IMPOSTO DE CONSUMO ▪ IMPOSTO SOBRE DOAÇÕES
所得税及び復興特別所得税・消費税・贈与税の申告 Secret. Receita Ogaki (Ogaki zeimusho)  0584-78-4101 
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL E PROVINCIAL 市・県民税の申告 Pref. Ogaki Setor Kazei-ka  0584-47-8179 

De 17 de fevereiro (seg) a 16 de março (seg) nos dias úteis 

No 3º e 2º andar do Shimin Kaikan  Ogaki-shi Shinden-cho 1 chome 2 banchi 
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Período de operação: de 28 de março (sab) à 12 de 
abril (dom) ※ ‹total de 16 dias›  
Horário: De acordo com a tabela que segue. 
Lotação: até 6 pessoas em 
1 barco. Operação de 10 
barcos por vez. ※  crian-
ças (até aluno do shogak-
ko), necessitam de acom-
panhamento de pai/respon-
sável. Bebês (abaixo de 4 
anos) não podem embar-
car. 
Taxa de embarque:  
Adulto ¥1,200 e criança ¥600 por pessoa. 

①09:20 ~ ②10:10 ~ ③11:00 ~ ④11:50 ~ 

⑤13:20 ~ ⑥14:10 ~ ⑦15:00 ~ ⑧15:50 ~ 
 

 

 

 

 

 
Datas de operação: 25(sab), 26(dom), 29(qua▪fer) de 
abril, 2(sab) à 5(ter▪fer) de maio ˂total 7 dias˃ 
Horário: de acordo com a tabela que segue. 
Lotação: até 3 pessoas por barco (peso total dos pas- 
sageiros até 180 Kg). Operação 
máxima de 24 barcos por vez. 
※ crianças (até aluno do sho-
gakko), necessitam de acompa-
nhamento de pai/responsável. 
Bebês (abaixo de 4 anos) não 
podem embarcar. 
Taxa de embarque: 
¥2,200 por barco.   

①09:20 ~ ②10:40 ~ ③12:00 ~ 

④13:40 ~ ⑤15:00 ~ ⑥16:20 ~ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reservas 

e 

informações: 

 

http://www.ogakikanko.jp/
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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VAMOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO JICHIKAI 
(ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO) 

自治会活動に参加しましょう
No município de Ogaki, existem cerca de 500 Associações de Moradores de Bairro (Jichikai). As Associações 

de Moradores de Bairro, são as organizações mais familiares e enraizadas em nossas vidas diárias. A sua 
participação dará fulgor à região e tornará a cidade vigorosa. Participe sem falta, nas atividades das Associações 
de Moradores de Bairro. Informações no Setor Machi Zukuri Suishin-ka ( 0584-47-8543). 
 
Que tipo de organização é a Associação de Moradores de Bairro? 

Associação de Moradores de Bairro é uma organização em que os moradores da 
região discutem, se apoiam e intercambiam mutuamente, e continuam a praticar 
atividades por iniciativa própria visando a construção de uma cidade boa para morar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご利用ください!   小・中学校の就学援助 
 

O Shi Kyoiku Iinkai (Secretaria Municipal de Educação) tem ajudado com uma parte das 
despesas de refeição, material escolar, etc. às pessoas que tem dificuldade de fazer com que 
seu(s) filho(s) frequente(m) o shogakko/chugakko por razões econômicas. 
＊Quem está sujeito: Pessoa que no ano fiscal anterior ou atual, corresponder a um dos itens a seguir e que 
o Kyoiku Iinkai aprovar após avaliação geral. ①Família isenta ou que teve redução do Imposto Municipal e 
Provincial (Shi▪kenminzei). ② Família que recebeu pagamento do Jido Fuyo Teate. ③ Família com 
instabilidade, etc. na ocupação dos pais/responsáveis ou que for reconhecido que as condições de vida estão 
precárias. ＊Conteúdo do auxílio: Despesas para a compra de material escolar e material para o trajeto 
escolar, para atividade fora da escola, para a compra de material escolar aos matriculandos da 1ª série, de 
viagem escolar (shugaku-ryoko), de refeição escolar, despesas médicas (de acordo com a lei do seguro 
escolar), etc. ＊Requerimento: No shogakko/chugakko que as crianças frequentam (os formulários de 
requerimento serão distribuidos em cada escola).  

 
 
 

 

おおがき  芭蕉楽市 
Na Feira¨Ogaki Basho Rakuichi¨, haverá exposição de produtos 

de cidades vizinhas, eventos de palco, empilhar caixinhas de masu, 
gourmet corner, stamp rally, sorteio de produtos especiais, etc.  

Maiores informações: no Ogaki Kanko Kyokai ( 0584-77-1535). 
Quando: Dias 29 de fevereiro (sáb) e 1 de março (dom).  
Horário: das 10:00 às 15:00 horas 

【Realizado mesmo em caso de chuva fraca】 
Loca is :【dia 29】Na praça de eventos do Memorial da Conclusão 
de Oku no Hosomichi.【dia 01】Na Feira Genki Hatsuratsu (Avenida 
em frente à estação de Ogaki). 

 

4. Desenvolvimento de uma 
 cidade com compaixão 

Atividades de assistência às crianças e idosos, 
atividades de reunião de idosos, vários tipos de 
angariação de fundos, etc.   
5. Desenvolvimento de uma cidade 

com bom relacionamento 
Intercâmbio de amizade, etc. em festi-
vais de verão, undo-kai, etc.  
6. Informações do município e região 
Distribuição do informativo ⌈Koho 

Ogaki⌋, circulação ▪ aviso de informa-
ções necessárias para a vida diária pela 
Associação de Moradores de Bairro.  

Realiza que tipo de atividades? 
1. Desenvolvimento de uma cidade resistente a 

catástrofes 
Treinamento contra catástrofes, confirma-
ção dos pontos perigosos dentro da regi-
ão, produtos de prevenção contra catástro- 
fes ▪ aprovisionamento de comida de emergência, etc.  
2. Desenvolvimento de uma cidade sem crime 
Patrulha de prevenção do crime, etc. que previne 
crimes como roubo de casa quando os moradores 
estão ausentes, roubo de bolsas, etc.  
3. Desenvolvimento de uma cidade limpa e clara 
Limpeza da região ▪ arrancar ervas 
daninhas ▪ plantação ▪ diminuição de lixo ▪ 
atividades de reciclagem, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maiores informações: No setor Shomuka do Kyouiku Iinkai ( 0584-47-8022). 
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INFORMAÇÕES: OGAKI-SHI HOKEN CENTER  0584-75-2322 

農園や菜園の利用者を募集 
 

MINAMI ISHIKI KOEN FUREAI NOEN 
 

◆Requisitos: pessoa residente▪trabalhando em Ogaki, organização localizada 

na cidade. ◆Local: Em Minami Ishiki-cho (na área do rio Kuise). ◆Lotes disponíveis: aprox. 40 lotes 

(sorteio▪ aprox. 20 a 50 ㎡ cada lote) ※Até 1 lote por família▪organização. ◆Período de utilização: de 1 de 

maio a 31 de março de 2021(Reiwa 3). ◆Taxa de utilização anual: 1 lote (￥100 ienes por 1 ㎡). ◆Inscrição: 

enviar um hagaki escrito 「Minami Ishiki Koen Fureai Noen Moshikomi」com endereço, nome(organização) e 

telefone ao setor Toshi Shisetsu-ka (〒503-8601 Ogaki-shi Marunouchi 2-29,  0584-47-8409) até 19 de 

março (válido o carimbo postal). 
 

SHIMIN SAIEN(HORTA MUNICIPAL) 
 

◆Requisitos: pessoa residente em Ogaki que não seja procedente de família agricultora. 

◆ Local: Kagano, Wago shin-machi, Tsumura-cho. ◆ Lotes disponíveis: 

aproximadamente 50 lotes (sorteio▪1 lote aprox. 15 ㎡). ◆Período de utilização: de 1 de 

abril a 31 de março de 2021(Reiwa 3). 

◆Taxa de utilização anual: 1 lote ￥4.190 ienes. ◆Inscrição: enviar um hagaki escrito 「Shimin Saien 

Moshikomi」com endereço, nome, telefone e local desejado ao setor Nourin-ka (〒503-8601 Ogaki-shi 

Marunouchi 2-29,  0584-47-8624) até 28 de fevereiro (válido o carimbo postal). 

 

 

Está em dia com a vacinação do seu filho? Verifique mais uma vez o Boshi Kenko Techo 
em cada lar, e quem ainda não recebeu a vacinação, contactar com antecedência a 
instituição médica consignada pelo município (listada na HP), verificar a data da vacinação 
e receber a vacinação o mais rápido possível, se preparando para a admissão no 
jardim/creche ou escola. Após passar o período, a vacinação será cobrada. 

 
SARAMPO E RUBÉOLA  

✻Quem se enquadra: Crianças com o registro de 
endereço em Ogaki, nascidas entre 2 de abril de 
2013 a 1 de abril de 2014 (crianças que irão ao 1º 
ano do Shogakko em abril de 2020). 

※Para os que se enquadram, foi enviado guia em 
início de abril do ano passado. Além disso, para as 
pessoas que não receberam a vacina, foi enviado 
guia em final de outubro do ano passado. 

✻ Período de vacinação gratuita:  
Até 31 de março de 2020. 

 
ENCEFALITE JAPONESA FASE2  

✻Quem se enquadra: Crianças com o registro de 
endereço em Ogaki, nascidas entre 2 de abril de 
2009 a 1 de abril de 2010 (atualmente no 4º ano do 
Shogakko) 

※Para os que se enquadram, foi enviado questioná- 

 

 

 

rio de diagnóstico preliminar e lista de instituições 
médicas em início de junho do ano passado.  

✻ Período de vacinação gratuita:  
Até o dia anterior ao aniversário de 13 anos. 

 
DIFTERIA E TÉTANO  

✻Quem se enquadra: Crianças com o registro de 
endereço em Ogaki, nascidas entre 2 de abril de 
2007 a 1 de abril de 2008 (6° ano do Shogakko 
atual) 

※Para os que se enquadram, foi enviado 
questionário de diagnóstico preliminar e lista de 
instituições médicas em início de julho do ano 
passado. Além disso, para as pessoas que não 
receberam a vacina, foi enviado guia em final de 
novembro do ano passado. 

✻Período de vacinação gratuita: até o dia anterior 
do aniversário de 13 anos 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A VACINAÇÃO DA ENCEFALITE JAPONÊSA FASE1▪FASE2 

Com a moderação da recomendação ativa, as pessoas que não receberam a vacinação da encefalite 

japonesa fase1▪fase2 (pessoas nascidas até 1 de abril de 2007), poderão receber as vacinas que faltam 

gratuitamente, como vacina preventiva regular até o dia anterior ao aniversário de 20 anos. 

Verificar a Caderneta materno infantil (Boshi Kenko Techo), etc. para ver se já recebeu a vacinação da Fase1 

(3 vezes)▪Fase2 (1 vez) e receba as vacinas que faltam o mais rápido possível. 
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PREVINA-SE CONTRA A INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
予防に努めましょう  新型コロナウイルス感染症  

Foram confirmadas varias infecções pelo Novo Coronavírus não apenas na China, mas também no interior e 
exterior do país. Semelhante à prevenção de doenças infecciosas comuns como resfriados, influenza, e outros, 
realizar a etiqueta da tosse, lavagem das mãos, gargarejo, desinfecção com álcool, etc., para prevenir a 
infecção pelo vírus. Além disso, ao voltar para casa e antes e depois de preparar a comida e da refeição, tomar 
cuidado com os pontos abaixo e lavar as mãos para se prevenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desconfiar que foi infectado pelo Novo Coronavírus 
Se tiver contato com pessoas que estão entrando no pais ou retornando de Hubei na China, ou com pessoas 

que tiveram contato com estas pessoas e tiver sintomas de tosse ou febre, consultar o Seino Hokenjo Kenko 
Zoushin-ka Kansensho Taisaku Gakari (       0584-73-1111 ramal 273). 
 

  
No registro de residente, é registrado o nome, data de nascimento, distinção de sexo, 

endereço, parentesco com o chefe do núcleo familiar, etc. e é muito importante para 
provar que é cidadão de Ogaki. Além disso, será a base para cada serviço administrativo 
como Seguro Nacional de Saúde (kokumin kenko hoken), Plano de Pensão Nacional 
(kokumin nenkin), Subsídio Infantil (jido teate), etc. Em breve, entraremos na temporada 
de mudança de endereço devido a emprego, transferência, matrícula na escola, etc. 
Para assegurar o recebimento dos serviços administrativos, as pessoas que mudaram 
de endereço [devido a transferência de outra cidade para esta cidade (tennyu), transferência para outra cidade 
(tenshutsu) ou transferência dentro da cidade (shinai tenkyo)], devem fazer a notificação de mudança de 
endereço imediatamente. Maiores informações no setor Madoguchi Service-ka ( 0584-47-8764). 
 

TAXA DO SEGURO DO KOKUMIN NENKIN 
LEVE VANTAGEM UTILIZANDO O PAGAMENTO ANTECIPADO!! 国民年金保険料はお得な‘前納割引’のご利用を!!   
Se o pagamento da taxa do seguro do Kokumin Nenkin (Pensão Nacional) for efetuado com antecedência, 

haverá desconto conforme a forma de pagamento (conforme a tabela abaixo). Se deseja efetuar o pagamento 
antecipadamente a partir do novo ano fiscal por transferência bancária ou cartão de crédito, note que será 
necessário fazer o requerimento em fevereiro. Informações no Ogaki Nenkin Jimusho (       0584-78-5166).  
SISTEMA DE PAGAMENTO DE 2 ANOS ※o desconto é diferente para pagto. antecipado de 6 meses e pagto. antecipado de 1 ano 

FORMA DE PAGAMENTO TRANSF. BANCÁRIA CARTÃO DE CRÉDITO DINHEIRO 

Prazo para requerimento Final de fevereiro Até início de abril 

Valor do desconto ref. pagto. 2 anos 
(ano fiscal Reiwa 2 ▪ 3) 

15,840 ienes 14,590 ienes 

Local de requerimento 
Instituição financeira ou 

Escritório do Nenkin 
Escritório do Nenkin 

    

PONTOS DE LAVAGEM DAS MÃOS 

   

Lavar as palmas, costas das mãos e os dedos Lavar as pontas dos dedos Lavar os lados e a base dos dedos 

Lavar o polegar e sua base Lavar os pulsos Enxaguar com água corrente suficiente 
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NOSSO PAPEL DIANTE DAS 

EPIDEMIAS DE DOENÇAS CONTAGIOSAS 

ウィルス感染拡大を防ぐために私たちができること 

A esta altura do campeonato, imagino que todos já estejam cientes das condições dramáticas que a China 

vem enfrentando com a epidemia do novo coronavírus, envolvendo vários outros países do exterior inclusive 

o Japão. Atualmente, no dia 13 de fevereiro, o Ministério da Saúde e Trabalho, informou nas redes de 

comunicação o primeiro caso de morte de cidadão japonês (sexo feminino, 80 anos) infectado pelo novo 

coronavírus, na província de Kanagawa, seguido de caso de contaminação de um taxista em Tóquio. Diante 

destas circunstâncias é possível dizer que já estamos expostos a riscos de contaminação a qualquer instante 

dentro do país. Apesar de vários países já estarem buscando o tratamento e a vacina adequada, inclusive no 

Japão e no Brasil, ainda não se tem notícias de um medicamento eficaz para combater esta doença.  

Enquanto a medicina não obtém sucesso nos resultados, o que podemos fazer para colaborar com a 

prevenção do contágio desta epidemia, além das outras que já conhecemos como a gripe da influenza e demais 

doenças contagiosas? 

VAMOS ADERIR O HÁBITO DE LAVAR AS MÃOS, FAZER GARGAREJOS E USAR MÁSCARA! 

No Japão o uso da máscara é uma ética social para prevenção da proliferação de doenças contagiosas. 

Sendo eficaz quando usada pela pessoa contaminada a fim de evitar que outras pessoas tenham contato com 

a saliva emitida pelo mesmo. Para nos prevenir destes riscos, recomenda-se lavar bem as mãos e fazer 

gargarejos sempre que retornarem das ruas para a casa. Além disso, quando manifestar sintomas 

suspeitos como tosse, febre e outros (semelhantes aos sintomas de gripe), deve-se imediatamente consultar 

um médico, principalmente quando se tem filhos pequenos ou em idade escolar. Caso esteja evidente o 

contágio de um integrante da família, recomenda-se deixar a casa arejada e limpa. Como os sintomas não se 

manifestam no dia em que teve o contato com o vírus, ao sair de casa, recomenda-se usar máscaras em 

virtude do risco de já estar contaminado e acabar passando o vírus para outras pessoas sem saber. 

 O VÍRUS É INODORO E INVISÍVEL. Ele pode estar em todas as partes onde colocamos as 

mãos, no aperto de mão, num abraço, corrimão, botão do elevador, na maçaneta, na caneta, 

no encosto da cadeira ou poltrona, na secadora de mão instaladas em banheiros de shopping, 

no material de trabalho e assim por diante. Portanto, vamos criar o hábito de lavar as mãos 

com frequência e procurar não levar as mãos a boca, olhos e nariz. Procure também, carregar 

lenços de pano, lençinhos de papel, etc.                                                  Saty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

Corrimão 

Maçaneta 
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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) 

20 de março 
(6ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 24 de março (3ª 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  

MARÇO 
4▪18 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

18 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em novembro de 2019 

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

 9 (2ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em agosto de 2018 

13 (6ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em fevereiro de 2017 

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

