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AUMENTO DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS NA CIDADE  
NECESSIDADE DE TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS 大垣市で新型コロナウイルス感染症が拡大  徹底した対策をお願いします  

 
Ogawa Bin   Prefeito de Ogaki  

O Novo Corona Vírus está crescendo muito rápido em todo o pais e no 
dia 7 de abril, foi decretado estado de emergência em 7 províncias como 
Tókyo, Osaka, etc. Também no município, a partir da confirmação no final 
de fevereiro da primeira pessoa infectada pelo vírus, foram confirmadas 
como infectadas, 8 pessoas em 7 de abril atual, e estamos fortalecendo 
ainda mais as medidas para impedir a expansão, evitando eventos, res-
tringindo o uso de instalações municipais, etc. 

Nos shogakkos, chugakkos e yochiens dentro do município, a maior 
prioridade é proteger a saúde das crianças, e fechamentos temporários 
foram realizados desde 2 de março, e baseado no rápido aumento do 
número de pessoas infectadas dentro da província, estamos prolongando 
o fechamento a partir de abril também.  

Ao executar medidas de prevenção de infecção, estamos cientes dos 
encargos causados as famílias que criam filhos e a muitos cidadãos, mas 
solicitamos a compreensão e cooperação contínua para impedir de qual-
quer forma a propagação da infecção. Para evitar a disseminação da in- 
fecção, são necessárias ações apropriadas dos cidadãos. Evitar de mo- 
do drástico os locais onde as três condições 「espaço fechado com má ventilação」「aglomeração de muitas 
pessoas」「conversa e vocalização a curta distância」 se sobreponham. Além disso, há casos em que as 
pessoas infectadas sem estarem cientes de seus sintomas se movem e transmitem ao redor. Abstenha-se de 
saída desnecessária sem urgência para proteger a própria saúde e vida, assim como a das crianças ao seu 
redor e pessoas importantes. A infecção está espalhada por todo o país e qualquer pessoa pode ser infectada. 
Tente ficar calmo e tome cuidado para evitar equívocos e preconceitos contra pessoas infectadas ou pessoas 
de contato denso com o portador (noko sesshoku-sha), etc. No município também, faremos o possível para 
acabar com a infecção do Novo Coronavírus o mais rápido possível, em cooperação com as organizações 
relacionadas para que os cidadãos possam viver com segurança e tranquilidade.  
 
COLOCAR EM PRÁTICA PARA PREVENIR A INFECÇÃO 感染予防のため 実践してください 

Mesmo em nossa cidade, o número de novas infecções confirmadas por Novo Coronavírus tem aumentado 
desde o final de março e a situação mudou significativamente em relação a um mês atrás. Os idosos e as 
pessoas com doenças de base (kiso shikkan) (diabetes, insuficiência cardíaca, doenças respiratórias, etc.), são 
considerados de alto risco de se tornarem graves. Pedimos a cada cidadão que implemente medidas de 
prevenção de infecções 
 
Cuidados a tomar na vida cotidiana 

Além de implementar a lavagem correta das mãos com sabão, evite locais com muita gente. As pessoas que 
têm sintomas como tosse, etc., estejam atentas à etiqueta da tosse. Além disso, quando tiver sintomas de 
resfriado como febre, etc., evite sair e meça e registre a sua temperatura corporal diariamente. Além disso, 
aumentar a auto-imunidade tendo uma dieta nutritiva e dormindo o suficiente, podem ajudar a prevenir a 
infecção. Maiores informações sobre a prevenção de infecções, no Hoken Center ( 0584-75-2322). 
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VERIFIQUE AS INFORMAÇÕES DE CANCELAMENTO DE EVENTOS, ETC. イベント中止情報などをご確認ください 

As informações deste informativo, são do dia 8 de abril. Os eventos podem ser cancelados 
ou alterados para evitar novas infecções pelo Novo Coronavírus. Por favor, verifique com o 
organizador, etc. antes de sair. 
Para obter as informações mais recentes sobre a prevenção de infecções e informações de 
cancelamento, como eventos patrocinados pelo município, consulte a HP do município 
「Informações mais recentes sobre a prevenção de infecções▪informações de cancelamento 
de eventos patrocinados pelo município」. 

 

 

O prefeito Ogawa fala na reunião da sede de medidas contra a 
propagação no Novo Corona Vírus do município de Ogaki 

 

HP do município 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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TICKET DE ONIBUS PARA PAIS E FILHOS SAIREM JUNTOS 
Limite de utilização ampliado para crianças até o 6º ano do shogakko 

対象を小学６年生までに拡大     親子お出かけバスチケット  
O município está entregando o 「OYAKO ODEKAKE BASU TIKETTO (ticket de onibus para pais e filhos saírem 

juntos)」 deste ano fiscal que torna gratuita a tarifa de ônibus no caso de pais/responsáveis, etc. acompanhando 

criança até o sexto ano do shogakko. Até agora, só se enquadrava criança até o 2º ano do shogakko, mas a 

partir deste ano fiscal, foi ampliado para criança até o 6º ano do shogakko. 

■Quem está sujeito:  

①Pai/responsável (pais, avós, irmãos), etc. do mesmo agregado familiar de 

criança até o 6º ano do shogakko ②Cônjuge do mesmo agregado familiar de 

gestante, etc., que tem registro de residente na cidade 

■O que levar:  

Certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas da criança 

(Kodomo iryou-hi jukyusha-sho) (gestantes, trazer o boshi kenko techo 

(caderneta materno-infantil)), documentos de identificação pessoal do 

requerente (carteira de motorista▪cartão do seguro de saúde, etc.). 

■Local para requerimento:  

No setor Kosodate Shien-ka, Escritórios Regionais de Sunomata▪Kamiishiizu, Kids Pia Ogaki Kosodate Sogo 

Shien Center, Nambu Kosodate Shien Center, em cada Centro de Serviço, em cada Hoken Center.  

■Maiores informações: no Setor Kosodate Shien-ka ( 0584-47-7092). 

 
 

SISTEMA DE EMPRÉSTIMO PARA ESTUDO 
ご利用ください！育英資金制度 

 
No município, existe o ⌈Sistema de Empréstimo para Estudo (Ikuei shikin seido)⌋ para 

ajudar pessoas com problemas em frequentar a escola por motivos econômicos.  
✽ Quem está sujeito:  

Estudantes universitários, estudantes universitários de curta duração (tanki daigaku), pós 

graduação, senshu gakko (senmon katei) (curso profissionalizante da escola de espe-
cialização), koto senmon gakko (escolas de especialização do ensino médio) (4º ▪ 5º ano). 

✽ Valor pago mensalmente:  

¥25,000 ienes (subsídio ¥ 2.500 ienes + empréstimo ¥22.500 ienes). 

✽ Método de requerimento:  

Entregar o formulário de requerimento à disposição no setor Shakai Fukushi-ka, etc. (é possível fazer 

download da homepage do município) juntamente com os documentos necessários ao setor acima referido 

(☎ 0584-47-7256), até o dia 30 de abril. 
 
 

ALTERAÇÃO NOS DIAS DE COLETA DE LIXO, ETC. DURANTE O FERIADO CONSECUTIVO 
大型連休中のごみ収集日の変更 

O município realizará a coleta de lixo durante o feriado consecutivo conforme a tabela abaixo.  
Maiores informações, no Clean Center (0584-89-4124). 

DATA DE 
COLETA 

LIXO  
QUEIMÁVEL 

LIXO 
NÃO-QUEIMÁVEL 
GARRAFAS PET 

GARRAFAS▪CUPS▪BAN- 
DEJAS (EMBALAGEM) 

DE PLÁSTICO 

LIXO RECICLÁVEL 
(GARRAFAS DE VIDRO E 

LATAS) 

29 abr (qua▪fer) - 

3 mai (dom▪fer) - 

4 mai (seg▪fer) Neste dia não haverá serviço de coleta. 
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 7 de maio (5ª feira). 

- 

5 mai (ter▪fer) Neste dia não haverá serviço de coleta. 
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 8 de maio (6ª feira). 

- 

6 mai (qua▪fer) - 
Haverá coleta 

(nas áreas onde o dia de coleta é na 1ª qua do mês) 
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É POSSÍVEL PAGAR IMPOSTOS MUNICIPAIS, ETC. COM O 
APLICATIVO DE PAGAMENTO PARA SMARTPHONE 

「PayPay」 
スマートフォン決済アプリで市税などが納付できます「ＰａｙＰａｙ」 

O município iniciou a partir de 1 de abril, o serviço de pagamento de impostos municipais, etc. utilizando o 
aplicativo de pagamento por smartphone 「PayPay」  
■O que é necessário: ①Boleto de pagamento para pagamento em Convenience Store (com código de barras 
impresso)  ※Não poderá ser utilizado caso o valor de cada boleto ultrapassar 300.000 ienes ②Smartphone 
que permita fazer a leitura do código de barras e com capacidade de comunicação via internet  
■Período de utilização: até o prazo de pagamento de cada item.   

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 

ITENS QUE PODEM SER PAGOS INFORMAÇÕES 

Shikenminzei (imposto municipal (cobrança normal)), Kotei 
shisanzei (Imposto sobre bens imóveis)▪Toshi keikakuzei (Imposto 
de planejamento urbano), Keijidoshazei (imposto sobre veículos 
leves (cobrança normal)) 

Setor Shunoka ( 0584-47-8729) 

Kokumin kenko hoken (Taxa do seguro nacional de saúde (cobrança 
normal)) 

Setor Kokuho iryo-ka kokuho▪nenkin 
group ( 0584-47-8132) 

Koki koreisha iryo hokenryo (taxa do seguro de saúde para idosos 
da fase posterior (cobrança normal)) 

Setor Kokuho iryo-ka fukushi iryo▪koki 
iryo group ( 0584-47-8140) 

Taxas de água, taxa simples de utilização de água, taxa de abertura 
de água, taxa de utilização de instalação de esgoto público, taxa de 
utilização de instalações de esgoto público de conservação 
ambiental específica, taxa de utilização de instalações de drenagem 
de assentamento agrícola, taxa de utilização de instalações de 
drenagem coletiva de pequena escala 

Setor Kikaku keieika ryokin group 
( 0584-47-8679)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEM ESTAR, ETC. SERVIÇOS DE BALCÃO, ETC. EDUCAÇÃO E CULTURA ESTRADAS, RIOS, ETC. 

    

136.459 yenes 43.948 yenes 43.285 yenes 33.818 yenes 

SAÚDE E LIMPREZA AGRICULTURA, FLORESTA E 
INDÚSTRIA PESQUEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA COMBATE A INCÊNDIO, 

EMERGÊNCIA 

    

24.491 yenes 15.017 yenes 13.527 yenes 11.209 yenes 

ORÇAMENTO POR CIDADÃO (CONTA GERAL) DO ANO FISCAL 2020 (R2) 374,288 IENES  
市民一人あたりの予算（一般会計）37 万 4，288 円 

Calculado com população de 161.266 na data base de 1 de março de 2020 (R2) 
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国民年金保険料の学生納付特例制度 
Para os estudantes com dificuldade no pagamento da taxa do seguro do Kokumin Nenkin 
(o valor da renda do estudante tem que ser inferior a um determinado valor, e é limitado 

as escolas que se enquadram), existe o ｢ sistema especial de pagamento para 

estudantes｣ que adia o pagamento. 

►Como solicitar: Portar o Nenkin Techo (Caderneta do Nenkin), inkan (carimbo), 
carteira de estudante (certificado de matrícula na escola), e dirigir-se ao Ogaki Nenkin 
Jimusho ou Setor Madoguchi Service-ka, a cada Escritório Regional ou Centro de 

Serviço do Cidadão.    ※ Pessoas aprovadas no ano passado ou antes, possível 

fazer retornando o cartão postal de confirmação enviado pelo Nihon Nenkin Kiko. 

►Maiores informações: no Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166) ou no setor Kokuho Iryo-ka (☎ 0584-

47-8129).  
 

EXAME GRATUITO DE ANTICORPOS CONTRA RUBÉOLA 
無料風しん抗体検査の受診を! 

 
 
 
 
 
 
 
 

●Pessoas sugeitas ao envio do cupon do ano fiscal Reiwa 2 
Homens residentes no município, nascidos entre 2 de abril de 1966 a 1 de abril de 1972 (excluindo aqueles 

que utilizaram cupons do primeiro ano Reiwa) ※As pessoas que não estão sujeitas neste ano fiscal, e que 
desejam fazer o teste, entrar em contato com o Hoken Center. O cupom será enviado de tempos em tempos. 
Se já utilizou o cupom para teste de anticorpos e vacinação, não necessita utilizá-lo novamente. 
●O que levar na consulta 
①Cupom emitido pelo município ※Tem data de validade. ②Cartão do Seguro de Saúde, etc. (que permita 
confirmar endereço, nome, data de nascimento). ③Aqueles que podem receber a vacinação regular,  

resultado de teste de anticorpos, etc. com descrição do título de anticorpo para rubéola (para pessoas com 
método HI de 8 vezes ou menos, método EIA menor que 6.0, etc) 
●Instituições médicas consignadas 
Na Home page do Kosei Rodosho (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar). 
 

Pesquisar 風しんの追加的対策について(ref. medidas adicionais contra a rubéola 
 

SUBMETA-SE AOS EXAMES CONTRA O CÂNCER｣ 
がん検診を受けましょう 

 
No Japão, em cada 2 pessoas, 1 desenvolve o ⌈câncer⌋. E não são poucos os casos em 

que não há sintomas subjetivos no estágio inicial e só sente a alteração quando a doença 
progride. Com os avanços no diagnóstico e tratamento, tornou-se possível a detecção e o 
tratamento precoces do「câncer」. 

Faça os exames preventivos contra o câncer para proteger a sua vida preciosa. Maiores 
informações no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322).     
 

Tipo de exame Quem se enquadra no exame 

Câncer de estômago Pessoas a partir de 50 anos 

Câncer de intestino grosso Pessoas a partir de 40 anos 

Câncer de pulmão Pessoas a partir de 40 anos 

Câncer de útero Mulheres a partir de 20 anos 

Câncer de mama Mulheres a partir de 35 anos 

Câncer de próstata Homens a partir de 50 anos 

Para homens nascidos entre 2 de abril de 1962 a 1 de abril de 1979, estamos realizando teste gratuito de 
anticorpos contra a rubéola e vacinação regular até 31 de março de 2022 (Reiwa 4). 

Às pessoas que se enquadram neste ano fiscal, será enviado cupom ordenadamente.     
Maiores informações, no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

 

 

Referente a programação, detalhes 
de quem se enquadra, método de 
consulta, etc., verificar no ｢Guia de 
saúde｣do Informativo Koho Ogaki ou 
na Home page do município. Além 
disso, é possível fazer reserva na 
WEB através de computador 
pessoal, smartphone, etc em alguns 
exames. Pesquisar 【大垣市 けん
しん (Ogaki-shi kenshin)】 

Código QR p/ fazer reserva 
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VACINAÇÃO PREVENTIVA 
  予防接種のご案内 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用ください  病児保育室ピーカブー 
A sala de cuidado de crianças em recuperação, é uma instalação com médicos, enfermeiros e professores em 
cooperação que cuida de crianças doentes ou em fase de recuperação, impossibilitadas de serem cuidadas na 
creche, shogakko ou em casa.  
▶Quem se enquadra: crianças até o 3º ano do shogakko residentes no município.  
▶Horário de utilização: dias úteis das 8:00 às 18:00 horas, sábado das 
8:00 às 12:30 horas (folga aos domingos, feriados e final e início de ano). 
▶Localização: Kodama Ladies Clinic (Takasago-cho).  
▶Lotação: 4 pessoas.  
▶Taxa de utilização: diária por criança ¥2.000. ※Há sistema de isenção 
para famílias beneficiárias do Sistema Seikatsu Hogo e isentas do imposto 
municipal (requerimento prévio). Há sistema de auxílio para família com 3 
filhos ou mais (requerimento posterior).  
▶Observação: para utilização, é necessário registro antecipado e reserva 
até o dia anterior.  
▶Maiores informações: no Byojihoikushitsu Peek-a-boo (no interior da 
mesma clínica  0584-82-1155) ou no Setor Hoiku-ka  0584-47-7096. 
 

PREVENÇÃO DE FALTA DE 
EXERCÍCIO E BAIXA RESISTÊNCIA 
DEVIDO AO NOVO CORONAVÍRUS 

新型コロナウイルスの影響による運動不足や体力低下を予防 
 
Para evitar a infecção pelo novo coronavírus, acabamos ficando em casa e 
as chances de mover o corpo estão diminuindo. Vamos apresentar um 
método de exercício simples para idosos em casa. Experimente fazer em 
casa. 
 
1 MINUTO EM PÉ COM UM OLHO ABERTO 

Levante uma perna para que seu pé não toque no chão 
e não toque na perna oposta. Certifique-se de fazê-lo em 
um local onde haja algo onde possa se apoiar para evitar 
que caia. Faça 1 minuto para cada perna, 3 vezes ao dia. 

 

Pesquisar 大垣市保健センター  0584-75-2322 (Ogaki-shi hoken center) 

 
quaisquer condições de ① a ③. 
① Pessoa que vai completar 65 anos no 
ano fiscal R2 (programado enviar guia em 
início de abril). ② entre 60 a 64 anos com 
doenças cardíacas, renais, respiratórias, 
etc. equivalentes ao nível 1 da  caderneta 
para pessoas com deficiência física (shintai 
shogaisha techo). ③ Pessoas que vão completar 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 anos no ano fiscal 2020 (R2) 
(para aqueles que não receberam vacinas regulares 
no passado, está previsto enviar guia em julho). ※Se 
enquadra devido a extensão da medida transitória. 
◆Período de vacinação: De 1 de abril (qua) à 31 de 
março (qua) de 2021 (R3).  
◆Taxa de vacinação: 3,000 ienes ※gratuito para 
famílias que recebem ajuda subsistência (seikatsu 
hogo) (necessita de procedimentos). ◆O que levar: 
documento enviado em início de abril, cartão do 
seguro de saúde, etc., documento de identificação 
pessoal.  
 

VACINA CONTRA SARAMPO/RUBÉOLA (2ª FASE) 
麻しん・風しん（２期）  

◆Quem se enquadra: Pessoas nascidas entre 2 de 
abril de 2014 à 1 de abril de 2015 e com registro de 
residente neste município (notificação individual em 
início de abril).  
◆Período de vacinação: De 1 de abril (qua) à 31 de 
maio (dom). ◆O que levar: Questionário de vacina que 
está dentro do Tsukushikko, Boshi Kenko Techo, 
Cartão do Seguro de Saúde, Certificado de Beneficiário 
de Despesas Médicas da Criança, etc. (documento que 
possa verificar o endereço).  
 
VACINA CONTRA PNEUMONIA PARA IDOSOS 

高齢者肺炎球菌 
◆Quem se enquadra:  
Pessoas que tem registro de residente dentro do 
município que não aplicaram a vacina pneumocócica 
23 valente (Pneumovax NP) no passado e satisfazem  
 
 

 

 

Maiores informações no Hoken Center ( 0584-75-2322).  

 

 
Acesse p ver o vídeo 
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Atendimento com intérprete de português serão nos dias abaixo mencionados. 

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

 
 

 

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  
 

MAIO 
13▪27 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

27 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em janeiro de 2020 

 13 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em junho de 2019 

 14 (5ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em outubro de 2018 

20 (4ª) 
Recepção: 

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

 

 

O FESTIVAL OGAKI (OGAKI MATSURI) FOI CANCELADO 
大垣まつりは中止となりました 

Para impedir a propagação no novo Coronavírus, o Festival Ogaki que estava programado para ser 
realizado nos dias 9 (sab) e 10 (dom) de maio, foi cancelado. 

Maiores detalhes, consulte a HP do município ou o Comitê Executivo do Festival Ogaki (dentro da 
Associação de Turismo do Município de Ogaki  0584-77-1535). 

 

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 


