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ENVIAR DE VOLTA UTILIZANDO O ENVELOPE RESPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

APOIO INDEPENDENTE DO MUNICÍPIO 

AS FAMÍLIAS QUE CRIAM FILHOS 
子育て家庭を市独自で支援 

 
Além do Subsídio Especial Extraordinário Nacional (Rinji 

Tokubetsu Kyufukin), o município dará apoio independente às 
famílias que estão criando filhos afetadas pela propagação do novo 
Corona Vírus, conforme segue abaixo. 

Ambos não necessitam de nenhum procedimento para 
requerimento. 

APOIO ÀS COMPRAS PARA FAMÍLIAS CRIANDO FILHOS 
 

Quem se enquadra: Crianças até o 3º ano do chugakko que 
tinham registro de residência dentro do município na data de 1 de 
abril de 2020 (Reiwa 2) 
Conteúdo: Será enviado Gift card (vale compras) no valor de 
5.000 ienes (5 vale compras de 1.000 ienes) para cada criança, às 
famílias que se enquadram em meados de junho 

Informações: No setor Kosodate Shien-ka (0584-47-7092). 
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O município, enviou a notificação da situação atual (genkyo todoke) aos beneficiários do Jido 
Teate. Conferir se não há alguma alteração, preencher as informações necessárias, carimbar, e 
enviar de volta utilizando o envelope resposta (não é necessário selar). 

❂Documentos necessários: notificação da situação atual (genkyo todoke), petição (moshitatesho) 

(somente para as pesssoas que foi enviado em anexo). ❂Prazo de entrega: de 1 à 30 de junho 

de 2020. ※Em caso de não entrega, não será possível receber o subsídio a partir do mês referente 

ao mês de junho.   

❂Maiores informações: no setor Kosodate 

Shien-ka  ( 0584-47-7092) ※durante o 

mês de junho, é possível obter informações 
nos sábados e domingos. 

 
VALOR DO SUBSÍDIO POR CRIANÇA 

CLASSIFICAÇÃO 
SUBSÍDIO 
MENSAL 

Quem não se 
aplica ao limite 

de renda 

Menos de 3 anos ¥15,000 

A partir de 3 anos, até o 
término do shogakko 

1° e 2° filho ¥10,000 

A partir do 3° filho※ ¥15,000 

Alunos do chugakko ¥10,000 

Quem se aplica 
ao limite de ren-
da (tokurei kyufu) 

0 (zero) ano até alunos do chugakko ¥5,000 

※O número de filhos é contado entre os filhos com até 18 anos (até o 
primeiro dia 31 de março após completar 18 anos).  

A ENTREGA DA SITUAÇÃO ATUAL DEVE 
SER FEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO 

児童手当 現況届
の提出は 6月中に 

 
Note que em caso do valor da renda (shotoku) 
durante o ano 2019 (R1) do beneficiário 
ultrapassar o valor limite da restrição de renda 
(tabela abaixo), o ｢ tokurei kyufu ｣  será de 
¥5.000 ienes/mês por criança.  
VALOR LIMITE DA RESTRIÇÃO DE RENDA DO JIDO TEATE 

(RENDA (SHOTOKU) DE JAN A DEZ DE 2019 (H31)) 

Nº 
DEPENDENTES, 

ETC 

VALOR LIMITE 
DA RESTRIÇÃO DE 
RENDA (SHOTOKU 

GAKU) 

※VALOR DA 
RENDA ANUAL 

(SHUNYU GAKU) 
(REF.) 

0 pessoa ¥ 6.220.000 ¥ 8.333.000 

1 pessoa ¥ 6.600.000 ¥ 8.756.000 

2 pessoas ¥ 6.980.000 ¥ 9.178.000 

3 pessoas ¥ 7.360.000 ¥ 9.600.000 

4 pessoas ¥ 7.740.000 ¥ 10.021.000 

5 pessoas ¥ 8.120.000 ¥ 10.421.000 

※O valor da renda anual, é um valor pressuposto para referência 
em caso de renda proveniente somente de salário. 

PARA PREVENIR A PROPAGA- 

ÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS  

新型コロナウイルスの感染予防のために 

Evitar os três tipos de concen-
trações 
1. Espaço fechado e mal areja-

do (Mippei) 
2. Local com grande concen-

tração de gente (Misshu) 
3. Contato próximo com con-

versação com pouca distân-
cia (missetsu) 

VISANDO 

CONCENTRAÇÃO ZERO 

Lavar as mãos, usar más-

cara, não esquecer de arejar 
mesmo quando utilizar o ar 
condicionado!  
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PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS 
COM DESEJO DE TERMINAR O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL 

新型コロナウイルス感染症  一日も早い終息への願いを込めて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM GRITO DE APOIO 「AZUL」 AOS PROFISSIONAIS 

NA ÁREA DE SAÚDE. 
 

Como gratidão àqueles que estão trabalhando na linha de 
frente do campo médico, lutando diariamente contra o novo 
Corona vírus, o Castelo de Ogaki e praça do lado sul da 

estação de ogaki apelidada de 「suito no izumi」  estão 

sendo iluminadas (light-up) com luz azul. O horário de 
iluminação do Castelo de Ogaki é do pôr do sol até as 21:00 

horas e a 「suito no izumi」, do pôr do sol até as 22:00 horas. 

A iluminação vai continuar sendo realizada por enquanto. 
 

AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO DE VALOR FIXO 100.000 IENES PO R PESSOA 
特別定額給付金一人10万円  申請手続きをお早めに 

 
Teve início a partir do dia 16 de maio, o recebimento do requerimento 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. Solicitamos que façam 
os procedimentos necessários o mais rápido possível. 

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). VALOR DO PAGAMENTO 

100.000 ienes por pessoa que se enquadra. PRAZO PARA REQUERIMENTO 16 de agosto (dom). 

COMO FAZER O REQUERIMENTO preencher o formulário de requerimento enviado ao chefe do 

núcleo familiar em meados de maio, colar os documentos necessários e enviar utilizando o envelope 

resposta enviado em anexo. ※Também é possível fazer requerimento via on-line (necessita my 

number card), mas se houver erro de digitação, será necessário fazer novo requerimento. 

INFORMAÇÕES das 8:30 às 17:15 horas (exceto quarta-feira) no Call Center exclusivo para o Auxílio 

Extraordinário de Valor Fixo ( 0584-71-8855) 

Cuidado com a「Fraude da transferência bancária (Furikomesagi)」fingindo ser funcionário do município, etc.  

 

 

O Castelo de Ogaki foi iluminado com luz azul como gratidão aos profissionais na área de saúde 
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市民税・県民税納税通知書を送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境美化にご協力ください   ― マナーを守り まちを美しく ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores informações no Setor Kankyo Eisei-ka ( 0584-47-8571). 
 

暮らしを変えて、川と海をきれいに！ 
A ｢ÁGUA｣, É REUTILIZADA  

A água que foi utilizada no curso superior (lado da nascente) do rio, após ser processado no tanque de purificação 
de água e estação de tratamento de esgoto é escoado ao rio, e utilizado novamente pelas pessoas do curso baixo 
(na direção da foz) do rio. Devemos prestar atenção para fazer o máximo possível para não poluir a água que será 
utilizada repetidamente. 

O PONTO DE SAÍDA DO ESCOAMENTO, É A ENTRADA DO RIO E MAR  

A água residual doméstica utilizada na cozinha, toalete, banho (furo), etc., por 1 pessoa em 1 dia, é em média 
250 litros. E é uma das principais causas da poluição de rios e mares. O ponto de saída do escoamento da cozinha 
e banho, é a entrada para o rio e mar.   

10 PONTOS PARA EVITAR A POLUIÇÃO DA ÁGUA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A Notificação aos Contribuintes referente a contribuição do Imposto Municipal e Provincial do ano fiscal 
Reiwa 2 (2020) (calculado com base na renda de 1 de janeiro à 31 de dezembro de 2019), foi enviado em 
8 de junho. Solicitamos verificar o conteúdo e efetuar o pagamento dentro do prazo. 

A notificação de pagamento de imposto que foi enviada desta vez, é a de recolhimento normal (paga 
pela própria pessoa) e de recolhimento especial da pensão pública (koteki nenkin) (debitado da conta da 
pensão). 

Além disso, referente ao recolhimento especial do salário (debitado do 
salário), foi enviado ao local de trabalho e solicitamos receber a ⌈Notificação de 
determinação/alteração do recolhimento especial do imposto municipal e 
provincial relacionado ao salário, etc. do ano fiscal Reiwa 2⌋ no local de trabalho. 

Maiores informações, no setor Kazei-ka Shimin-zei Group ( 0584-47-8179). 

 

 

 

①  Planejar o preparo dos alimentos, para evitar o 
desperdício da água. 

② Utilizar pelo menos a água da primeira lavada do 
arroz, para regar o jardim. 

③ Utilizar saquinhos de rede, etc. 
para escorrer a água, evitando 
que os detritos alimentares 
escorram pelo ralo. 

④ Limpar a sujeira de óleo antes de 
lavar a louça, etc.  

⑤ Usar o óleo por completo, evitan-
do de jogá-lo, mas se for inevitá- 

 

 

 

 

vel, absorvê-lo num jornal e jogar como 
lixo queimável ou fazer a decomposição 
utilizando composto, etc. 

⑥ Limpar o banheiro cuidadosamente após o seu uso. 
⑦ Ao tomar banho, evitar utilizar sabonete, xampu, etc. 

em excesso. 
⑧ Reutilizar o resto da água da banheira para lavagem 

de roupas e limpeza. 
⑨ Utilizar apenas a quantidade necessária de sabão 

ou detergente para lavar roupas. 
⑩ Utilizar copo na escovação dos dentes, e bacia para 

lavar o rosto, para evitar desperdícios. 

 

 

CUMPRA AS BOAS MANEIRAS E EMBELEZE A CIDADE  
O município, com a colaboração de todos os 

cidadãos, promove o desenvolvimento de uma 
cidade limpa e bela. No entanto, observa-se lugares 
com lixos caídos, ervas daninhas crescendo em 
abundância, etc. Vamos manter a cidade bela, 
através da atitude diária de cada um de nós. 
◆ Latas vazias, pontas de cigarro, etc., devem ser 
jogados nos locais especificados ou levados para 
casa. 
◆ Proprietários de terreno, ocupantes, 
administradores, etc., devem fazer a 
limpeza e arrancar as ervas daninhas 
regularmente para que não cresçam em 
abundância. 

QUANDO CRIAR ANIMAIS, ETC., 
MANTENHA AS BOAS MANEIRAS 

◆ Limpe os excrementos de cães! 
As fezes/urina abandonadas de cães, causam um 

sentimento desconfortável a todos. Quando levar o 
cão para passear, seja responsável, recolha as fezes 
e leve para casa sem falta. ◆Crie seu gato dentro 
de casa. Evita causar incômodo ao redor com fezes 
e urina, e protege seu gato de acidentes de trânsito e 
doenças infecciosas. ◆ Não alimentar 
gatos vadios (sem dono) ou sem 
cuidados. Se alimentar gatos sem dono 
ou sem cuidados, aumenta o número de 
gatos da região e causará incomodo ao 
redor com fezes e urina.  
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食中毒にご注意を！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas para pessoas com deficiência 
física/mental (shinshin shogaisha) (cujo número começa com 502) será renovado para aqueles que 
possuem a caderneta de deficiente físico (shintai shogaisha techo) nível 4 e caderneta de deficiente 
intelectual (ryoiku techo) B2. Em caso de receber atendimento em instituição médica a partir de 1 de 
julho, apresentar sem falta, a carteira nova no balcão. 

O novo certificado (jukyusha-sho), e o formulário de 
requerimento serão enviados em final de junho as pessoas que 
se enquadram (conforme quadro abaixo). Preencher os itens 
necessários no formulário de requerimento enviado, carimbar, e 
retornar sem falta, utilizando o envelope-resposta em anexo. 

Como é esperado congestionamento no balcão de 
atendimento, utilize o envelope-resposta que foi enviado (em 
anexo) para enviar o requerimento de renovação. Além disso, o 
certificado de beneficiário que possui atualmente, não pode ser 
utilizado a partir de julho. Cortar e inutilizar pessoalmente para 
não permitir que vejam as informações pessoais. 

Maiores informações, no setor Kokuho Iryo-ka Fukushi Iryo ▪ Koki Iryo Group ( 0584-47-8140). 
 

 

QUEM SE ENQUADRA 

Pessoa que tem Caderneta de Deficiente Físico (nível 4) ou Caderneta de Deficiente Intelectual (B2), sendo que 
a própria pessoa e a pessoa que tem obrigação de sustento (fuyo gimu-sha) são isentas do Imposto municipal. 

 

SISTEMA DE SUBSÍDIO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA FÍSICA/MENTAL (SHINSHIN SHOGAISHA) 

市心身障害者医療費助成制度 医療費受給者証の更新 
 

▶Para conservar sobras de alimen-

tos na geladeira, deve anotar a da-
ta no recipiente e consumir o quan-
to antes. 

⓷EXTERMINAÇÃO DE BACTÉRIAS 

▶Evitar alimentos crús e mal pas-

sados. Deve-se cozer bem o ali-
mento até o interior, na tempera-
tura acima de 75°C por mais de 1 
minuto. 

▶Esteja atento especialmente com 

os moluscos. Para evitar a conta- 
minação por norovi-
rus deve-se cozer na 
temperatura acima de 
85°C por mais de 1 
minuto.  

Com a chegada da estação em 
que a temperatura e a umidade 
aumentam, deve-se atentar com a 
intoxicação alimentar. Vamos evitar 
a intoxicação alimentar em casa, 
tomando cuidado com os 3 princí-
pios da prevenção. 

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

⓵ EVITAR A CONTAMINAÇÃO 

COM BACTÉRIAS 

▶Lavar bem as mãos com sabão e 

enxugar com toalha seca e limpa. 

▶Separar os utensílios de cozinha 

como a faca e tábuas  de  cortar, 
conforme a finalidade de uso, tais  

como para carne, peixe, verdura, 
legumes, etc., e lavá-los após o 
uso. E também, após o uso dos 
utensílios de cozinha, deve lavá-
los com detergente, enxaguá-los 
bem com água corrente, desinfetá-
los fervendo ou esterilizar com 
raios ultravioleta da luz solar. 

⓶ EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE 

BACTÉRIAS 

▶Os alimentos mantidos acima de 

2 horas na temperatura ambiente 
não devem ser ingeridos. 

▶Não deixar os produtos congela-

dos descongelando na temperatu-
ra ambiente. Utilizar micro-ondas 
para descongelar. 

►OS 3 PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO◄ 
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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) 

23 de julho 
(5ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 27 de março (2ª feira). 

- 

24 de julho 
(6ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 28 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  

JULHO 
15▪22 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

22 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em março de 2020 

 2 (5ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em agosto de 2019 

 7 (3ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em dezembro de 2018 

15 (4ª) 
Recepção: 

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

