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AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO DE VALOR FIXO 
5／16（土）から郵送またはオンラインで受付開始！ 特別定額給付金 

 
A partir do dia 16 de maio (sab) vamos iniciar os recebimentos dos 

requerimentos do 「Auxílio Extraordinário de Valor Fixo (Tokubetsu Teigaku 
Kyufukin) 」  que será pago para apoiar o orçamento familiar como medida 
econômica de emergência contra a propagação do novo Corona Vírus. Os 
documentos para requerimento, etc., foram enviados ao chefe do núcleo familiar 
(setainushi) e solicitamos que façam os procedimentos necessários. 
 
QUEM ESTÁ SUJEITO Pessoas que estavam registradas no Registro Básico de Residentes do 
município de Ogaki na data base de 27 de abril de 2020 (Reiwa 2). Para aqueles que se mudaram a 
partir do dia seguinte à data-base, o balcão de solicitação será o município em que tinha registro na 
data-base. 
 
VALOR DO PAGAMENTO Serão pagos 100.000 ienes por pessoa que se enquadra ao chefe do 
núcleo familiar. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DE REQUERIMENTO Os documentos para requerimento, etc., 
foram enviados ao chefe do núcleo familiar em meados de maio. 
 
PERÍODO DE REQUERIMENTO De 16 de maio (sab) de 2020 à 16 de agosto (dom) de 2020.  
 
COMO FAZER O REQUERIMENTO Para prevenção da propagação do 
Novo Coronavírus, não instalamos balcão de requerimento na prefeitura 
e poderá ser feito apenas através de via postal ou via online. 
 
O método de preenchimento, também pode ser visto na HP do município  

AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO DE VALOR FIXO 

COMO FAZER O REQUERIMENTO CONTEÚDO 

Requerimento via envio postal 
Utilize o envelope resposta enviado junto com os documentos para 
requerimento 

Requerimento via online 
Faça o requerimento eletrônico a partir da tela de requerimento do 
Auxílio Extraordinário de Valor Fixo no site Mynaportal 

※Para fazer requerimento via online, é necessário possuir o my number card 
 

INFORMAÇÕES No Call Center exclusivo do Auxílio Extraordinário de Valor Fixo das 8:30 às 17:15 
horas (exceto quarta-feira)  ( 0584-71-8855). 

 

CUIDADO COM A「FRAUDE DO TELEFONEMA FALSO」 
「ニセ電話詐欺」などにご注意を 

 
Em relação ao pagamento do auxílio, o município ou Ministério da Saúde, 

Trabalho e Bem-estar (Kosei Rodosho), etc., jamais solicitarão que você opere 
um caixa eletrônico ou faça uma transferência de taxa. 

Cuidado com a「Fraude do telefonema falso」e a「Fraude de informação 
pessoal」fingindo ser funcionário do município, etc. 

Além disso, se receber telefonema, etc. suspeito fingindo pagamento de benefícios, comunicar 
imediatamente a delegacia de polícia mais próxima.  
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SOBRE O SUBSÍDIO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO (RINJI 

TOKUBETSU KYUFUKIN) PARA FAMÍLIAS CRIANDO FILHOS 

☰ NÃO É NECESSÁRIO PROCEDIMENTO PARA REQUERIMENTO  ☰  

子育て世帯の皆さんへ   臨時特別給付金を支給します！  ～申請不要～ 
 
Para apoiar as famílias criando filhos influenciadas pela propagação do novo corona vírus, será 

pago o Subsídio Especial Extraordinário para as famílias beneficiárias do jido teate. O município 
enviará uma guia para as pessoas que se enquadram e não necessita procedimento de requerimento. 
O subsídio será transferido para a conta registrada do Jido Teate. 

Em caso de mudança, será pago pelo município em que tinha registro de residente na data de 31 
de março de 2020. 

Quem está sujeito: O beneficiário que receber o Jido Teate referente ao mês 

de abril de 2020 (Reiwa 2), etc.   ※Exclui pessoas do「Tokurei Kyufu」cuja 

renda durante o ano 2018 excede o limite da restrição de renda do Jido Teate 

Criança que está sujeita: Crianças nascidas entre 2 de abril de 2004 à 31 

de março de 2020. 

Valor de pagamento: ¥10,000 ienes por criança que se enquadra. 

Data do pagamento: Dia 10 de junho (quarta). ※No mesmo dia do pagamento do Jido Teate. O 

aviso de transferência, não será enviado. 

Informações: No setor Kosodate Shien-ka (0584-47-7092) 
 

 
軽自動車税種別割の納税通知書を発送  

O município, enviou em 1 de maio, a notificação do imposto sobre veículos 
leves (kei jidosha-zei). O prazo de pagamento é até o dia 1 de junho. 

O imposto sobre veículos leves, incide sobre os proprietários destes 
veículos, com data-base de 1 de abril de cada ano. 

Mesmo efetuando o procedimento de baixa do veículo (haisha tetsuzuki) a partir do dia 2 de abril, o 
imposto sobre veículos leves do ano fiscal Reiwa 2 (2020) será tributado. 

Maiores informações no setor Kazei-ka Shozei Group ( 0584-47-8143). 

狂犬病予防注射の集合接種延期します  
Para evitar a propagação do Novo Corona Vírus, a vacinação coletiva contra a 

raiva programada para ser realizada entre o final de maio e início de junho deste 
ano fiscal, foi adiada. Em relação à programação após o adiamento, informaremos 
novamente verificando o status da propagação. 
INFORMAÇÕES: Na Prefeitura de Ogaki   Setor Kankyo Eisei-ka   0584-47-8571. 

 

40歳を迎えたら、骨粗しょう症検診を！ 
 
A massa óssea dos humanos, continua a aumentar até aproximadamente os 20 

anos e quando chega aos 40 anos, começa a diminuir. Fique sabendo a sua própria 
massa óssea e procure melhorar os hábitos de vida para suprimir a diminuição. 
 
Exame de osteoporose nas instituições médicas da cidade 
 
❋Quem se enquadra: mulheres com idade entre 40 à 70 anos com endereço re-
gistrado em Ogaki. ❋Período de exame: de 1 de junho (seg) a 31 de outubro(sab). 
❋Local de exame: nas instituições médicas credenciadas dentro do município (publicada na HP do 
município). (http://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000049/49740/R2kotuso-iryoukikan.pdf). 
❋Taxa de exame: 500 ienes ※gratuito para pessoa com 70 anos (idade do 1º dia do mês da 
execução). ❋Como fazer o exame: Fazer requerimento nos dias de semana até 16 de outubro no 
Ogaki-shi Hoken Center  ( 0584-75-2322), e fazer o exame em uma das instituições médicas 
credenciadas. 
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がんに関する相談 

❖Quem se enquadra: pacientes com câncer, famíliares, etc. ❖Quando: semanalmente de 
segunda à sexta das 8:30 às 17:15 (exceto feriados e feriados de final e início de ano). ❖Local: 
no Centro de Apoio de Consulta ao Câncer do Ogaki Shimin Byoin (Ogaki shimin byoin gan sodan 
shien center). ❖Conteúdo: consultas por telefone e esclarecimentos sobre o câncer, tratamento 
de câncer e apoio ao emprego, etc. por conselheiros. ❖Informações: no mesmo centro (dentro 
do setor Yorozu Sodan▪Chiki Renkei-ka dentro do mesmo hospital) ( 0584-81-3341 ramal 6174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em meados de maio, o município de Ogaki enviou cupom gratuito para exame 
preventivo de Câncer do Colo do Útero e Câncer de Mama às mulheres com idade que 
se enquadram conforme a tabela abaixo. O Câncer do Colo do Útero e Câncer de Mama 
podem ser completamente curados se forem detectados precocemente. As pessoas que 
nunca fizeram o exame preventivo, também aproveitem esta oportunidade para fazer o 
exame nas instituições médicas consignadas (publicada na HP do município), utilizando 
o cupom gratuito.  Além disso, as pessoas que o cupom não chega ou as pessoas  que 
não tem o cupom do Município de Ogaki por motivo de transferência de endereço (exceto as pessoas que 
utilizaram o cupom em outra cidade), solicitamos contactar o Ogaki-shi Hoken Center (0584-75-2322). 

 

 NOME DO EXAME EX. DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO EXAME DO CÂNCER DE MAMA 

QUEM SE ENQUADRA 
Mulheres de 20 anos (nascidas entre 2 de 
abril de 1999 a 1 de abril de 2000) 

Mulheres de 40 anos (nascidas entre 2 de 
abril de 1979 a 1 de abril de 1980) 

CONTEÚDO DO EXAME 
Consulta, exame interno (toque) e inspe-
ção visual, citologia cervical 

Consulta, exame de mamografia, inspeção 
visual e palpação (somente quem desejar)  

PRAZO DE UTILIZAÇÃO 28 de fevereiro de 2021 31 de marco de 2021 

O QUE LEVAR Cupon gratuito, cartão de seguro de saúde 

RESERVA 

DESNECESSÁRIA 
(Porém, Ichikawa Geka, Ogaki Tokushukai 
Byoin, Clinic Mama, necessitam fazer 
reserva em cada instituição médica e 
exame coletivo em ônibus necessita fazer 
reserva no Ogaki-shi Hoken Center). 

NECESSÁRIA 
Ichikawa Geka, Nawa Iin ▪ Nyusen Clinic, 
em cada instituição médica. 
Ogaki Shimin Byoin, Ogaki Tokushukai 
Byoin, exame coletivo em ônibus, no Ogaki 
-shi Hoken Center.  

 

 
Para a detecção precoce do câncer do colo do útero, o exame médico é eficaz. Faça o exame 

preventivo de câncer de colo do útero uma vez.  
 
◆Quem se enquadra: mulheres com idade a partir de 20 anos com endereço 
registrado em Ogaki. ◆Período de exame: de 1 de maio (sex) a 28 de fevereiro 
de 2021 (dom). ◆Local de exame: nas 8 instituições médicas credenciadas dentro 
do município (conforme lista abaixo). ◆Taxa de exame: somente colo do útero 800 
ienes colo do útero e corpo uterino 1,500 ienes. ※Exame de corpo uterino, somente 
pessoas que o médico reconhecer a necessidade devido a sangramento, etc. 
◆Como fazer o exame: não há necessidade de aplicação prévia. Ir diretamente a 
uma instituição médica, munido de documento de identificação contendo endereço, nome e data de 
nascimento como carteira de motorista, etc. ※No Ichikawa Geka, Ogaki Tokushukai e Clinic Mama, 
é necessário fazer reserva por telefone antes de se consultar. ◆Maiores informações: no Ogaki-
shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

 
子宮頸がん検診を受けましょう 

 

 

 

  

EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO▪CÂNCER DE MAMA  UTILIZAÇÃO DO CUPOM GRATUITO 
   ご利用ください！ 子宮頸がん・乳がん検診  無料クーポン券 

 

 

 

 

 

 

 

Lista das instituições médicas credenciadas ➠ Ichikawa Geka ➔ Minami wakamori-cho 328 ➔ 75-5078, 
Ogaki Tokushu-kai Byouin ➔ Hayashi-machi 6 chome 85-1 ➔ 77-6110, Clinic Mama ➔ Imajuku 3 chome 34-1 
➔ 73-5111, Kodama Ladies Clinic ➔ Takasago-cho 1 chome 31 ➔ 82-1155, Hattori Ladies Clinic ➔ Ooi 2 
chome 38-3 ➔ 74-5550, Manabe Iin ➔ Hanazono-cho 4 chome 10-1 ➔ 75-1211, Mori Ladies Club Clinic ➔ 
Gama-cho 1 chome 13 ➔ 74-1888, Yamagishi Maternity Clinic ➔ Tawara-machi 133 ➔ 75-5688 
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血液検査でリスクがわかる！「胃がんリスク検診」 
 
O município está realizando o ｢exame de risco de câncer de estomago｣ para pessoas de 40 a 74 anos de 

idade que tem registro de residente dentro do município.  

O que é exame de risco de câncer de estomago? 
O exame de risco de câncer de estomago, é um exame para avaliar o risco de câncer 

no estomago verificando o estado da mucosa do estomago e anticorpo da bactéria 
Helicobacter Pylori através de exame de sangue. O tratamento necessário como a 
esterilização da bactéria Helicobacter Pylori (pirori kin), etc., leva à detecção e tratamento 
na fase inicial. 

Deve-se notar que o exame de risco de câncer de estomago, não é um exame que encontra o câncer 
diretamente. Referente as datas de exame, consulte o Guia de Saúde do Informativo Koho Ogaki. 

Maiores informações: no Ogaki-shi Hoken Center (☎ 0584-75-2322). 

 

 

  

 
 

 

 
  

 
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  
 

 

 

JUNHO 
3▪24 

(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 fevereiro de 2020 

3 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em julho de 2019 

10 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em novembro de 2018 

17 (4ª) 
Recepção: 

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

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.  

 

 

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 

 


