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AQUÁRIO DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em comemoração a conclusão da nova prefeitura, como projeto especial para as férias de verão, 
será montado o 「Aquário Digital」 no espaço multiuso no 1º andar da prefeitura.  

Os peixes desenhados pelos visitantes serão digitalizados com um scanner e poderão nadar no 
oceano feito de CG de alta precisão que será projetado em uma grande tela. Não perca esta chance 
para ter contato com esta tecnologia de ponta e diverta-se! Além 
disso, para evitar a propagação do novo Corona vírus, para 
experimentar, é necessário fazer requerimento antecipado. 
◆Quando: dias úteis de 3 (seg) à 19 (qua) de agosto das 10:00 
às 15:00 horas (somente no dia 3, a partir das 13:00 horas) 【5 
grupos por vez (até 4 pessoas por grupo), 20 minutos de 
experiência, na hora da troca haverá desinfecção do equipa-
mento por 10 minutos】 
◆Local: no espaço multiuso no 1º andar da prefeitura 
◆Requerimento: Setor Keiyaku Kanzai-ka ( 0584-47-8394) a 
partir das 9:00 horas do dia 20 de julho, por ordem de chegada   
 

A ABERTURA DO SHIMIN POOL FOI CANCELADA 
市民プールの開場を中止します 

 
Atualmente, estamos em uma situação em que é difícil prever uma solução contra o aumento da 

propagação do Corona vírus. De julho até 31 de agosto, de cada ano, abrimos a piscina municipal 
(Shimin pool) mas quando está lotado, é esperado concentração nos vestiários e piscina e como é 
difícil garantir a segurança dos usuários, neste ano fiscal, será cancelada a abertura da Piscina 
Municipal e Piscina Municipal voltada aos trabalhadores portadores de excepcionalidades físicas e 
outros. 

Maiores informações: no Shakai Kyouiku Sports-ka 0584-47-8038. 

INFORMATIVO 
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DE 3 À 19 DE AGOSTO 
Nos dias úteis das 10 às 15 horas 

(p/ experimentar, necessita 
requerimento antecipado) 

 

 
O peixe desenhado, após lido com scanner 
vai nadar na tela 

NO ESPAÇO MULTIUSO NO 1º ANDAR DA PREFEITURA! 
デジタル水族館 市役所 1 階多目的スペースに登場！ 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO DE VALOR FIXO 100.000 IENES 
AS PESSOAS QUE AINDA NÃO FIZERAM O REQUERIMENTO, FAZER O PROCEDIMENTO DE REQUERIMENTO ATÉ O PRAZO DE REQUERIMENTO 16 DE AGOSTO 
特別定額給付金 10万円  申請がまだ済んでいない人は 8 月 16日（日）の申請期限までに手続きを済ませてください 
O município está recebendo o requerimento do 「Auxílio Extraordinário de Valor Fixo (Tokubetsu Teigaku 

Kyufukin)」 que paga 100.000 ienes para apoiar o orçamento familiar como medida econômica de emergência 
contra a propagação do novo Corona Vírus. Solicitamos às pessoas que ainda não fizeram o requerimento, 
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) válido o carimbo postal. 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). 
 

ご存じですか 国民年金保険料の免除制度 
 

 

 

 

 
 
 
 
●Onde solicitar: no Setor Kokuho Iryo-ka, em cada Escritório Regional, em cada Centro 
de Serviço do Cidadão, Escritório de Pensão ( Nenkin Jimusho) de Ogaki, etc. ●O que 
levar: ① Nenkin Techo (Caderneta do Nenkin), ② inkan (carimbo), ③ Carteira de 
motorista, etc., ou outro documento que possibilite verificar a identidade e o número de 
pessoa física. Em caso de estar desempregado, etc., é necessário o Certificado de 
Beneficiário de Subsídio para o recebimento do Seguro Desemprego (Koyo Hoken Jukyu 
Shikakushasho) ou a Carta de Desemprego como Assegurado do Seguro-desemprego 
(Koyo Hoken Hihokensha Rishoku-hyo). ●Maiores informações: No setor Kokuho Iryo-
ka (☎ 0584-47-8129) ou Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166). 
 
 
 
 
  

O município, enviou em início de julho, carta selada (formulário de diagnóstico preliminar (yoshin-hyo), lista 
de instituições médicas, etc.), aos alunos do 6˚ ano do shogakko (nascidos entre 2 de abril de  
2008 à 1 de abril de 2009) residentes no município. Contatar com antecedência e sem falta, a 
instituição médica onde deseja aplicar a vacina, e fazer a aplicação da vacina após fazer a 
reserva. O período de vacinação gratuita é até o dia anterior ao aniversário de 13 anos. 
◆Local da vacinação: Instituição médica cooperante dentro do Município (lista postada na 
HP do município www.city.ogaki.lg.jp/0000030448.html). ◆O que levar: Formulário de diag-
nóstico preliminar (yoshin-hyo) (com os itens necessários preenchidos), caderneta de saúde 
da mãe e filho (boshi kenko techo), documento que possa confirmar o endereço como cartão 
do seguro de saúde, o certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das 
crianças, etc. ◆Informações: Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

 

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. Devido a grande influência que o estilo de vida 
de longos anos tem sobre a osteoporose, também é chamada de doença do estilo de vida 
relacionada ao osso. Fique sabendo a sua própria massa óssea e viva uma vida que permita 
fazer um 「armazenamento ósseo」 desde jovem. ❋Quem se enquadra: mulheres com idade 
entre 40 à 70 anos com endereço registrado em Ogaki (exclui quem está fazendo tratamento de 
osteoporose). ❋Período de exame: até 31 de outubro (sab). ❋Local de exame: nas ins-
tituições 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 do exame).  
❋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. 

 

Em caso de estar inscrito no Kokumin Nenkin (Pensão Nacional) e tiver dificuldade para pagar a taxa do 
seguro, dependendo do requerimento, é possível utilizar os sistemas de pagamento especial para estudantes, 
adiamento do pagamento e isenção ⌈do valor total⌋, ⌈de três quartos⌋, ⌈de metade⌋, ⌈de um quarto⌋. No 
entanto, indiferentemente ao sistema utilizado, haverá análise de renda. 

Além disso, em caso de isenção parcial, se o pagamento não for efetuado após a aprovação, a isenção será 
anulada e esse período será considerado como inadimplência de pagamento de taxa, portanto, a taxa do seguro 
deve ser paga sem falta. Maiores informações no balcão de requerimento mais perto. 

VACINAÇÃO PREVENTIVA REGULAR  DIFTERIA E TÉTANO (DT) 
ジフテリア・破傷風(DT)  定期予防接種 

 

 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000030448.html
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MEDIDAS CONTRA A PROPAGAÇÃO DO 
NOVO CORONA VÍRUS EM ABRIGOS 

避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

ESTAR PREPARADO HABITUALMENTE E 

REFUGIAR O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL 
 
Nos abrigos (hinanjo) onde muitos refugiados se reúnem, aumenta a 

possibilidade de ser infectado pelo Novo Corona Vírus. 
Com base nos pontos a seguir, procure estar preparado habitualmente e refugie-

se o mais rápido possível.  
 

❶ Confirmar o risco de danos causados por inundações, deslizamentos 

de terra, etc. em casa. 

❷ Considerar refugio para outro lugar que não seja o abrigo, como o 

2º andar de sua casa, casa de parentes ou amigos, etc. 

❸ Preparar máscara, solução antisséptica, sabão, termômetro, etc. 

❹ Deixar preparado o 「Cartão de refugiado」 (no verso do folheto) 

que será utilizado quando fizer a recepção no abrigo (hinanjo). 

❺ Durante o refúgio utilizar máscara, lavar as mãos e fazer gargarejo 

cuidadosamente.   

 
Será necessário preencher o cartão de verificação do estado de saúde (kenko 

jotai check card) no abrigo. Verifique a sua condição física antes do refúgio (o 

cartão de verificação, está disponível no abrigo).  

Nº de recepção             

CARTÃO DE VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE 
      ※Se tiver algum sintoma, notifique ao balcão de recepção com antecedência  

 
 

【Contato】 Prefeitura de Ogaki Kiki kanri shitsu TEL：0584-47-7385 

 
 

Nome                      

◆SOBRE A CONDIÇÃO FÍSICA 

① A febre está alta? sim・não 
⑤  Tem sensação de cansaço 

em todo corpo? 
sim・não 

② Tem dificuldade de respirar? sim・não ⑥ Tem sensação de nausea? sim・não 

③ Está em um estado em que não conse-
gue sentir o sabor ou o cheiro? 

sim・não ⑦ Tem diarréia? sim・não 

④ Tem tosse ou escarro? sim・não   

◆SOBRE A APLICAÇÃO DA VACINA PNEUMOCÓCICA 

⑧ Tomou a vacina pneumocócica?  sim・não・não sei 
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                                                             Nº de recepção                   

CARTÃO DE REFUGIADO (HINANSHA CARD) 

【Contato】 Prefeitura de Ogaki Kiki kanri shitsu TEL：0584-47-7385 

 
 
 

Data de 

admissão 

Reiwa     ano  mês  dia 

manhã・tarde      h     m 
Nome da 

Associação 

de bairro 

                  Jichikai 

Data de saída 
Reiwa     ano  mês  dia 

manhã・tarde      h     m 

Endereço  

Nome etc. 

Nome sexo idade 
Temperatura 

corporal 
Data de nascimento 

 M・F 
        ℃ 

      Ano    mês    dia 

 M・F         Ano    mês    dia 

 M・F         Ano    mês    dia 

 M・F         Ano    mês    dia 

 M・F         Ano    mês    dia 

 M・F         Ano    mês    dia 

 M・F         Ano    mês    dia 

Estado do 

refúgio 

(Nº familiares) 

1  Todos os famíliares 

2  Parte da família (dentro de      pessoas,      pessoas) 

Nota 

 

 

 

 

 

 

 

    

避難者カード 
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ARTIGO ESPECIAL 特集  健康増進やメタボ予防に ウオーキングのすすめ 

CAMINHAR É RECOMENDADO PARA MELHORAR 
A SAÚDE E PREVENIR A SÍNDROME METABÓLICA 

A Chance de se exercitar não diminuiu devido à influência do novo Corona vírus? Se a falta de exercício 
continuar, a obesidade, doenças relacionados ao estilo de vida, e se for idoso, aumenta o risco de fraqueza 
muscular ou ¨frail¨(declínio motor e cognitivo). Portanto, desta vez, vamos apresentar os méritos da 
¨caminhada¨, um exercício que qualquer um pode fazer com facilidade, dialogando com o sr. Matsumoto, 
presidente da Associação de Farmacêuticos de Ogaki. ■PERGUNTAMOS AO SR. MATSUMOTO ➠ A Asso- 

ciação de Farmacêuticos de Ogaki e o município assinaram um acordo 
abrangente no ano passado sobre a promoção da saúde. Desde então, 
estamos recebendo ajuda para melhorar a saúde dos cidadãos e gos-
tariamos de saber se existe um algum método de saúde recomendado.          

Devido a natureza da profissão, temos contato com muitos cidadãos e esta-
mos trabalhando para contribuir para a promoção da saúde dos cidadãos, 
como aconselhamento sobre a síndrome metabólica e prevenção de doenças 
relacionadas ao estilo de vida e incentivo para receber exames médicos espe-
cíficos. No meio desses esforços, eu mesmo fiz um exame médico específico 
a 3 anos atrás e o médico me alertou que os níveis de triglicerídeos estavam 
significativamente acima do padrão. Este fato me fez iniciar uma dieta e atual-
mente, em comparação com 3 anos atrás, consegui perder aproximadamente 
20 kg. Acho que cada pessoa tem seu próprio método de saúde, mas no meu 
caso é ¨caminhar¨. Caminhar? Existe alguma vantagem em particular? É 
difícil continuar se exercitando todos os dias. Neste ponto, a caminhada pode 
ser desfrutada por 1 pessoa ou mais pessoas sem necessitar de ferramentas 
ou trabalho. Venho fazendo isso há 3 anos todos os dias. No início, eram cerca 
de 30 minutos pela manhã,  mas agora ando sempre 1 hora pela manhã e às 

vezes 1 hora à noite. Tento andar mais de 10.000 passos por dia. Graças a isso, a gordura neutra (triglicerí-
deos) caiu para o valor padrão e estou conseguindo manter um corpo saudável. Que bom poder manter uma 
boa saúde facilmente. Então, qual o tempo e a quantidade de passos 
diários para uma caminhada ter efeito? Costuma-se dizer que são 10.000 
passos, mas não significa que quanto mais passos e tempo gasto é melhor 
para a saúde. De acordo com um estudo (tabela abaixo), a quantidade de 
atividade adequada para alcançar uma longevidade saudável é de 「8.000 
passos por dia, dos quais 20 minutos de caminhada rápida」. A um grau de 
conseguir conversar mas não conseguir cantar caminhando. É apenas um 
padrão, e é importante caminhar confortavelmente, sem forçar, de acordo com 
com a sua aptdão física e condição física. Compreendo. Mas como sou in-
constante não dura muito tempo. Por favor, conte-nos o segredo para 
continuar por um longo tempo. O melhor segredo é registrar o seu peso 
todos os dias. Quando o peso diminui, realmente traz muita alegria e acaba-
mos pensando em se ¨esforçar ainda mais¨. Recentemente, enquanto cami-
nho ouço leitura de romance com fone de ouvido e tiro fotos de flôres da 
estação. Não é só andar, tente procurar uma maneira de se divertir durante a 
caminhada. Entendi. Vou tentar fazer o melhor. Por fim, gostaria que nos 
ensine se houver algum ponto importante a ser observado quando 
caminhamos. É importante caminhar dentro de sua capacidade como tentar 
caminhar por 20 minutos no início sem forçar. Um outro método é tentar utilizar o tempo livre. Além disso, nesta 
temporada que fica mais quente, desfrutar caminhando de manhã ou de noite que é fresco, repondo líquidos, 
etc. e tomando cuidado com insolação.  
QUANTIDADE DIÁRIA DE 「PASSOS」 「TEMPO DE CAMINHADA RÁPIDA」 E 「DOENÇAS▪PATOLOGIAS COM POSSIBILIDADE DE MELHORIA PREVENTIVA」  

             De Tokyo-to Kenko Choju Iryo Center Nakanojo Kenkyu 

PASSOS 
TEMPO DE 

CAMINHADA 
DOENÇAS▪PATOLOGIAS COM POSSIBILIDADE DE MELHORIA PREVENTIVA 

2.000 0 min Acamado 
4.000 5 min Depressão 

5.000 7.5 min 

Necessidade de suporte (yo shien) ▪ necessidade de enfermagem (yo kaigo), 
demência (demência cerebrovascular), doença de Alzheimer, doença cardíaca 
(angina de peito, infarto do miocárdio), acidente vascular cerebral (infarto cerebral, 
hemorragia cerebral, hemorragia subaracnóidea) 

7.000 15 min 
Câncer (câncer de colon, câncer retal, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer do 
endométrio), arteriosclerose, osteoporose, fratura 

7.500 17.5 min 
Sarcopenia, declínio da força física (força muscular de membros inferiores, etc. acima 
de 75 anos) 

8.000 20 min Hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica (75 anos ou mais) 
9.000 25 min Pressão alta (pressão alta normal), hiperglicemia 

10.000 30 min Sindrome metabólica (menos de 75 anos) 
12.000 40 min Obesidade 
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REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EVENTO DE ¨EXPERIMENTAR VESTIR YUKATA P/ ESTRANGEIROS RESIDENTES¨ 
「外国人のための浴衣体験」の中止について 

Informamos que o evento de「Experimentar vestir yukata p/ estrangeiros residentes」que seria realizado no 
Ogaki-shi Nishi Chiku Center dentro do Festival de dança folclórica (Noryo bom odori) em Agosto, foi cancelado.  

 
 

  

 

 

 
  

              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) 

10 de agosto 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 13 de março (5ª 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  

 

AGOSTO 

5▪26 
(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

26 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em abril de 2020 

 5 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em setembro de 2019 

 6 (5ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em janeiro de 2019 

19 (4ª) 
Recepção: 

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

