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QUANDO: Dia 5 de abril (dom). LOCAL: Nos arredores do Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi. 
Com muitos eventos como cerimônia do chá, Festival de Haiku (poesia), palco de comédia, etc. Venham todos! 
Maiores informações na Associação de Turismo de Ogaki ( 0584-77-1535).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em combinação com o Festival Basho da Primavera, no dia 5 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.  
Maiores informações: No Setor Bunka Shinko-ka ( 0584-47-8067) ou em cada instalação. 
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Local:  
Na praça de eventos do Memorial 
da Conclusão de Oku no Hosomi-
chi, Mukayusou Taiseisha (Villa), 
etc. das 10:00 às 15:00 horas 
Conteúdo: 
Hospitalidade de chá e doce. 
Taxa de participação:  
300 ienes (no Mukayusou Taiseisha 
500 ienes). 

 

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 5 de abril 
(dom) 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.  
 

 
城下町大垣 きもの園遊会 

ANZEN Manzai talk show à partir das 12:00 no 
palco Shin Ohashi na Feira Genki Hatsuratsu 

    
Makino Steteko  Hanaka Yoshiaki 

 

Palco de comédia das 17:00 às 19:00 horas 
Local: no Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi 

Dodon Pepper boys ANZEN Manzai 

CIRCULE TRANQUILAMENTE OS 
ESTABELECIMENTOS CULTURAIS 

5 DE ABRIL, ENTRADA GRATUITA 
のんびり文化施設めぐり 4月 5日は入館料が無料 

 

 

Museu Kyodokan 

Os eventos publicados neste informativo podem ser cancelados ou adiados para impedir a propagação 
do novo Coronavírus. Solicitamos a sua compreensão. 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本紙に掲載のイベントなどが中止や延期になる場合がありますのでご了承ください 

 
奥の細道むすびの地 大垣春の芭蕉祭 

 

 

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

As pessoas que virão de carro, utilizar o estacionamento do Parque 

do Castelo de Sone (Sone-jo koen). 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 marrom 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 laranja utilizadas 
atualmente, não poderão ser utilizadas a partir de abril. 

As etique-

tas do ano 

fiscal R2 

(2020), são 

de cor 

marrom. 

 

E N V IO  D A N O T IF I CA ÇÃO  P A RA  P AG AM E N T 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 Reiwa 2 (2020). 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 (kotei shisan-zei G (terrenos)  
0584-47-8168, kotei shisan-zei G (edificações)  0584-47-8178, kotei shisan-zei G (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 

 

 

COLOCAR O LIXO PARA COLETA CORRETAMENTE DE ACORDO COM AS REGRAS! 
Verifique os dias de coleta e como jogar o lixo, no Panfleto de Classificação de Lixo distribuido juntamente 
com as etiquetas para processamento de lixo, no Calendário de Dia de Coleta de Lixo na HP do município, 
ou utilize o Aplicativo de Separação de Lixo. 
 

REGRAS PARA COLOCAR O LIXO QUEIMÁVEL PARA COLETA 
●Colocar em sacos transparentes ou semi-transparentes de até 45 litros (80 cm X 70 cm) e colar a etiqueta 

para processamento de lixo queimável  
●Cada saco pode conter até 10 kg. O lixo colocado em sacos de tamanho grande, sacos de lixo preto ou de 

papel ou caixas de papelão, não serão coletados  
●Amarrar firmemente sem selar com fitas adesivas, etc.  
●O tamanho do lixo que pode ser colocado dentro do saco é de até 30 cm   
 

Maiores informações: No Clean Center (        0584-89-9278). 
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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 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 2021. Neste caso, enviaremos o 
novo cartão de segurado até o prazo de validade. 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, constará o nome do chefe da 
família (o cartão de segurado será enviado pelo correio para o chefe da família). 
Maiores informações: no setor Madoguchi Service-ka Kokumin Kenko Hoken Group ( 0584-47-8132). 
 

 

 

 
 
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, foi 
enviado o novo certificado de beneficiário em início de março. Maiores informações: No setor 
Madoguchi Service-ka Fukushi Iryo▪Koki Iryo Group ( 0584-47-8140). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCORRÊNCIA FREQUENTE DE ROUBO DE BICICLETA E ROUBO DE OBJETOS DE CARRO ESTACIONADO 
自転車盗難 車上ねらい 被害多発！ 

 
Atualmente, na jurisdição da delegacia de polícia de Ogaki, estão ocorrendo com 
frequência, roubos de bicicletas e roubos de objetos de carros estacionados. Como 
característica do dano, cerca de 70% dos roubos de bicicletas e 60% dos roubos de 
objetos de carros são por motivo de não estarem travados. 
〈Para não se tornar vítima, tome os seguintes cuidados〉◆Ao estacionar uma 
bicicleta, utilize 2 travas ◆Mesmo ao estacionar por um curto período de tempo, trave 
sem falta ◆Não deixe bolsas ou objetos de valor dentro do carro 
 

 

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, 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 leves (kei jidosha-zei) 
e imposto sobre veículos (jidosha-zei) (somente 1 veículo por pessoa). A partir desta aplicação houve alteração 
no intervalo alvo da deficiência física que é um requisito para redução de impostos nas classificações fiscais 
de veículos leves. O prazo para recebimento do requerimento para redução do imposto sobre veículos leves, 
é de 2 de março a 1 de junho. 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). 

 

 

Ao ver uma pessoa suspeita, contactar imediatamente a delegacia de polícia de Ogaki (       0584-78-0110). 

  

 

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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ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA TAXA 

DO SEGURO DO KYOKAI KENPO 
協会けんぽ 保険料率変更 

 
O percentual das taxas do seguro de saúde (kenko hoken) e taxas do seguro de assistência de enfermagem 
(kaigo hoken) da Associação Nacional de Seguro de Saúde (Zenkoku kenko hoken kyokai (kyokai kempo)) filial 
Gifu, serão alteradas conforme a tabela abaixo. Maiores informações na HP da Associação Nacional de Seguro 
de Saúde ou na filial Gifu da mesma Associação (       058-255-5155). 
 
 Até fevereiro 

(parte a ser paga em março) 

A partir de março 

(parte a ser paga em abril) 

Percentual da taxa do seguro de saúde 9.86% 9.92% 

Percentual da taxa do seguro de assistência 
de enfermagem 

1.73% 1.79% 

 

食品の期限表示を正しく知ろう 

Você sabe o que é indicação de validade「Kigen hyoji」dos alimentos? Para a indicação de validade existe 
o shomi kigen (prazo de validade (termo de retenção de qualidade)) e o shohi kigen (prazo de validade (prazo 
limite para consumo). Entenda corretamente sobre a indicação de validade objetivando uma vida alimentar 
segura e sem desperdícios. Maiores informações no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322).  

DIFERENÇA ENTRE OS PRAZOS DE VALIDADE 
SHOMI KIGEN (TERMO DE RETENÇÃO DE QUALIDADE) 

E SHOHI KIGEN (PRAZO LIMITE PARA CONSUMO) 

 SHOMI KIGEN SHOHI KIGEN 

CONTEÚDO 

● É indicado em produtos alimentícios 
com deterioração de qualidade lenta que 
podem ser conservados em tempe-
ratura ambiente ou refrigerado  
● É o prazo em que pode ser ingerido 
deliciosamente, em estado não aberto, 
quando armazenado de acordo com o 
método de armazenamento indicado 

● É indicado em produtos alimentícios com 
deterioração de qualidade rápida e que não 
podem ser conservados por um longo 
período de tempo (alimento que é melhor ser 
consumido dentro de aproximadamente 5 dias) 
● É o prazo de retenção de qualidade, em 
estado não aberto, quando armazenado de 
acordo com o método de armazenamento 
indicado 

APÓS O 
PRAZO 

Mesmo que expire o prazo, não significa 
que seja inconsumível imediatamente, 
porém, consumir o mais rápido pos-
sível 

Consumir dentro do prazo porque quando 
expira o prazo, aumenta a possibilidade de 
ocorrer danos na saúde 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

QUE SE 
ENQUADRAM 

Doces e salgadinhos industri-
alizados, macarrão instantâ-
neo, retort food (alimentos 
preparados e conservados no 
vácuo), enlatados, etc. 

 
Bentô, sozai (prato preparado), 
sanduíches, macarrão crú, leite 
pasteurizado, namagashi (confeito 
japonês), etc. 

MÉTODO DE 
INDICAÇÃO 

● Indicação de ano/mês/dia para pro-
dutos com prazo de validade até 3 meses 
a partir da data de fabricação 
●Indicação de ano/mês para produtos 
com prazo de validade que excedem 3 
meses 

Indicação de ano/mês/dia 

PONTOS 
IMPORTANTES 

● O prazo de validade indicado, é valido quando conservado em estado não aberto, e 
armazenado de acordo com o método de armazenamento indicado. 
●Como o prazo de validade é válido quando conservado em estado fechado, se for aberto, 
consumir o mais rápido possível, independentemente do prazo de validade. 
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A UM PASSO DE UMA NOVA FASE 

Parabéns pelo ingresso escolar! 
お子さんのご入学おめでとうございます～ 

 

Será que matriculo meu filho na escola japonesa? Esta insegurança é natural para 

nós estrangeiros que viemos para cá com filhos pequenos e convivemos com as 

dificuldades diárias de comunicação. 

Na cidade de Ogaki, com a finalidade de amenizar o impacto gerado pela diferença de cultura e da 

língua e também para tranquilizar as famílias estrangeiras com crianças em idade pré-escolar que irão 

ingressar nas escolas públicas, vem sendo implantadas várias medidas de apoio para que a criança 

frequente a escola em harmonia. A começar pelo curso pré-escolar “Kira Kira Kyoshitsu” que nada 

mais é um recurso voltado para encaminhar a criança estrangeira a escola primária, com encontros 

explicativos sobre a rotina escolar e sistema de ensino do Japão aos tutores e outras atividades como 

curso prático de aprendizado, que inicia por volta de outubro e encerra em março. Além disso, existe 

também, a classe de ensino da língua japonesa “Nihongo Kyoshitsu” instaladas nas escolas públicas 

com contratação de intérpretes, com o propósito de oferecer a criança estrangeira, o que é do seu 

direito, o estudo adequado e harmonioso.                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LADO A LADO, PASSO A PASSO... 

Gostaria de parabenizar todas as famílias com filhos que estão ingressando para uma nova fase de 

estudos, em especial, as famílias com filhos que ingressarão para o primeiro ano da escola primária, 

Shogakko. O primeiro ano da escola, nada mais é do que o primeiro de muitos anos de estudos que 

estão por vir, tanto para a criança, quanto para os tutores. Um passo, não somente importante mas 

também fundamental para uma vida baseada em princípios morais e sociais que ligarão à independência 

após a fase adulta. Nesta época, é possível perceber no semblante de qualquer criança, a insegurança 

de conviver em um novo ambiente, a expectativa de fazer amizades e a ansiedade de poder “batizar” a 

famosa mochila de couro.  

Na cidade de Ogaki, existe a opção de escolher entre uma escola pública japonesa e escola particular 

brasileira. Aos pais brasileiros que tem filhos em idade pré-escolar e que ainda não sabem qual escola 

direcionar seus filhos, é necessário estar ciente que tanto uma quanto a outra, requer dos pais 

discernimento do sistema de ensino das escolas, colaboração e participação nos estudos e atividades 

escolares. Em se tratando da escola japonesa, principalmente nos primeiros anos do ensino primário, 

vale a pena lembrar que exige participação ativa dos tutores no aprendizado da língua e das lições dos 

filhos. Apesar da cidade oferecer recursos de apoio aos estudos em português, o apoio mais eficaz que 

um filho pode receber ainda é o apoio oferecido pelos tutores na própria língua materna e, lado a lado, 

passo a passo, garantir os estudos da criança que nada mais é um direito humano. 

                                             Saty 

 

 

 

 

 

 

. 

（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). 

 
 
 

    
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 
(4ª feira・feriado) Não é dia de coleta. 

 
※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  
 

ABRIL 
8▪22 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

24 (6ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em dezembro de 2019 

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

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

22 (4ª) 
Recepção: 

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

