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◆◆◆ CINCO PONTOS PARA PREVENÇÃO DO "O157" ◆◆◆  
①Lavar bem as mãos e desinfetar antes de cozinhar ou após o uso do banheiro. ②Na hora de cozinhar, 
deve-se cozer bem até o interior do alimento (75°C por mais de 1 minuto). ③Os alimentos preparados, devem 

ser consumidos o quanto antes. Em caso de conservação, conservar em baixa temperatura 
em geladeira, etc., evitando a proliferação de bactérias. ●Evitar consumir alimento que ficou 
mais de 2 horas na temperatura ambiente. ● Não fazer descongelamento natural a 
temperatura ambiente, utilize o micro-ondas, etc., para descongelar. ●Quando for guardar a 
comida restante na geladeira, escreva a data no recipiente, e se não conseguir comer, 
eliminar o mais rápido possível. ④Separar os utensílios de cozinha como facas, tábuas de 
corte, etc., conforme a finalidade do uso para evitar a contaminação. ⑤Após o uso dos 
utensílios de cozinha, deve lavá-los bem com detergente e secá-los o suficiente.  
 Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

INFORMATIVO 
EM 

PORTUGUÊS 
ポルトガル語情報紙 アミーゴ  

 

 

 
2020 AGOSTO 

令和２年８月 

EDIÇÃO No. 

147 
 

Edição: Pref. Municipal de Ogaki Redação: Machi Zukuri Suishin-ka  〒503-8601 Gifu-ken Ogaki-shi Marunouchi 2-29   (0584) 47-8562  FAX(0584) 81-7800 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html   発行/大垣市役所 編集/市民活動部/まちづくり推進課 〒503-8601岐阜県大垣市丸の内 2-29 

 
MAIS UMA VEZ! MEDIDAS RADICAIS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 
TOME MEDIDAS PARA EVITAR RISCOS 若者を中心に新型コロナウイルス感染 急速拡大 

県「第 2波 非常事態」宣言発令中   もう一度！感染防止対策の徹底！リスクを避ける行動を！ 
O novo Corona Vírus está se propagando 

novamente, e a Província declarou originalmente o
「Estado de emergência da 2ª onda」em 31 de 
julho. Desde meados de julho, o número de novas 
infecções aumentou rapidamente especialmente 
entre os jovens, e o número de infecções nas áreas 
centrais da província de Aichi onde a infecção está 
se expandindo, está aumentando, e é necessário 
cautela rigorosa. Evite comer em grupo que não 
seja sua família tanto quanto possível, e evite re-
feições acompanhadas de bebidas alcoólicas, es-
pecialmente em Nagoya, e tome medidas cuidado-
sas para evitar o risco de infecção. Implementação 
continuada de「garantir a distância entre as pes-
soas」「utilização de máscara」「lavar as mãos」, 
evitando os 3 tipos de mitsu (concentração), etc. 
para proteger a própria saúde e as pessoas impor-
tantes ao nosso redor. Solicitamos a todos os 
cidadãos e empresas que implementem novamen-
te, medidas de prevenção de infecção. 

 

 

 

 

 

PARA PREVENIR A INFECÇÃO 

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 concentrações 

➀Espaço fechado e mal arejado (Mippei) 
➁Local com grande concentração de pessoas (Misshu) 
➂Contato próximo com conversação com pouca distân-

cia (missetsu) 
●Usar máscara e lavar as mãos  
●Não esquecer de arejar mesmo quando utilizar o 

ar condicionado!  

   
Evite refeições acompanhadas de bebidas alcoólicas 
em Aichi-ken, principalmente Nagoya, pense com 
cuidado ao sair para outras províncias e tenha cuidado 
com regiões onde as infecções estão se espalhando. 

 

 

 

 

 

 

O O157 é um dos tipos de Escherichia coli patogênica, e uma vez infectado, após o período 
de incubação de 2 a 14 dias, causa diarreia, febre, dor estomacal. Em casos graves, pode re-
sultar em fezes com sangue, uremia, distúrbio de consciência, etc. A infecciosidade e a toxidade 
são fortes, e principalmente crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, 
requerem atenção especial. Tome cuidado com os cinco pontos a seguir e previna-se. 

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


2 

 

 

 
 
           

O município enviou o formulário para notificação de situação atual, etc., às pessoas que estão 
recebendo o Tokubetsu Shogaisha Teate ou Jido Fuyo Teate, etc. (incluindo pessoas com 
suspenção de pagamento devido à restrição de renda). Preencher as informações necessárias, 
carimbar, e entregar até a data determinada. O recebimento será aceito somente durante os dias 
de semana, nos balcões de atendimento (somente o Jido Fuyo Teate terá recebimento em 
sábado e domingo determinado). Em caso de não apresentação dentro do prazo, o pagamento 
será interrompido. Alertamos que além disso, se não fizer este procedimento durante 2 anos, 
haverá prescrição do direito de recebimento. Tome cuidado!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENVIAREMOS A NOTIFICAÇÃO DA TAXA KAIGO 

HOKEN (SEGURO DE CUIDADOS AO IDOSO) 
介護保険料の通知書を郵送します 

 
O município vai enviar a notificação de taxa do Kaigo Hoken do ano fiscal Reiwa 2 (2020) às pessoas a partir 

de 65 anos. Quando a notificação chegar, verifique o valor do seguro e o método de pagamento (cobrança 
especial ou cobrança comum). Maiores informações no Setor Kaigo Hoken-ka ( 0584-47-7406).  
COBRANÇA ESPECIAL  
Quem se enquadra: pessoas com valor anual do shogai nenkin (pensão por invalidez) ▪ izoku nenkin (pensão 
por morte) ▪ rorei nenkin (aposentadoria por idade) a partir de ¥180.000.  

Notificação: será enviada em meados de setembro. 

Método de pagamento: dedução da pensão (nenkin). ※Mesmo aqueles que 

recebem pensão anual a partir de ¥180.000, as pessoas que atingiram 65 anos no 
percurso do ano fiscal ou que vieram transferidas de outros municípios, etc., terão 
cobrança normal temporariamente até a mudança para a cobrança especial. 
COBRANÇA NORMAL 
Quem se enquadra: pessoas com valor anual do shogai nenkin (pensão por 
invalidez) ▪ izoku nenkin (pensão por morte) ▪ rorei nenkin (aposentadoria por 
idade) abaixo de ¥180.000.  

Notificação: enviada em meados de agosto.  
Método de pagamento: boleto de pagamento ou transferência bancária. 

※Se houver inadimplencia no pagamento da taxa do seguro, será emitida uma carta de cobrança, que pode 

incorrer em uma taxa de cobrança e juros por atraso. Além disso, cuidado porque dependendo do período de 
inadimplência, os benefícios serão restritos, como o valor do auto pagamento de 30%(40% para pessoas com 
alta renda) ao usar o serviço de seguro de assistência.  

ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO (DECISÃO) 

DA TAXA DO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE 
8 月中旬に通知書を発送  国民健康保険料の料率を決定 

 
O município enviou em meados de agosto, a notificação de alteração (decisão) da taxa 

do Seguro a partir da quarta parcela (agosto). O valor das parcelas de 4 a 10, são 
calculadas dividindo por 7 o valor resultante da subtração das parcelas de 1 a 3 do valor 
anual da taxa de seguro. Maiores informações: no Setor Kokuho Iryo-ka Kokumin 
Kenko Hoken Group ( 0584-47-8132). 

ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL 
各種手当の現況届などの提出を！ 

 

 

[Jido Fuyo Teate]: enviado em final de julho, período de entrega da notificação de situação atual entre 3(seg) 
a 31 (seg) de agosto. [Tokubetsu Jido Fuyo Teate]: enviado em início de agosto, período de entrega da 
notificação de situação atual entre 12 de agosto (qua) à 11 de setembro (sex). Local de entrega e maiores 

informações: Setor Kosodate Shien-ka (☎ 0584-47-7092). Nota: Somente o Jido Fuyo Teate será recebido 

nos dias 29 (sab) e 30 (dom) de agosto das 10:00 as 15:00 horas no mesmo setor localizado no 1º andar da 
prefeitura. 

 

[Tokubetsu Shogaisha Teate], [Shogaiji Fukushi Teate], [Keikateki Fukushi Teate]: Foi enviado em início 
de agosto e o prazo de entrega é de 12 de agosto (qua) à 11 de setembro (sex). Local de entrega e maiores 

informações: Setor Shogai Fukushi-ka (☎ 0584-47-7298). 
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登録と予防注射を忘れずに・・・ 
飼い犬の登録と予防注射 

 

O registro no Município e a vacina anti-rábica 1 vez por ano é obrigatória para cães com mais de 91 dias.  
O município vai realizar o registro e a vacinação contra a raiva em vários locais durante o 

período de 6 a 23 de outubro (somente nos dias úteis). 
Verificar o local e horário na HP do município ou na tabela que segue abaixo. 
◆ Para cães que já foram registrados:  levar o hagaki enviado mais 3,200 ienes (taxa 

de vacina + emissão de plaquinha). 
◆ Para cães que ainda não foram registrados: 6,200 ienes (3,000 ienes de taxa de 

registro + 3,200 ienes de taxa de vacina + emissão de plaquinha). 
◆ O registro pode ser feito na Prefeitura ou em uma clínica veterinária. 
◆ Quem perder a oportunidade de vacinação no período acima, deve efetuá-la em uma 

clínica veterinária (pode haver cobrança de comissão, etc. separadamente). 
※ Como medida contra a propagação do novo Corona Vírus, coopere utilizando máscara e 

mantendo distância enquanto aguarda a vez.  
Endereço da lista de datas, locais e horários de vacinação (em japonês): 
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000026168.html 
INFORMAÇÕES: Na Prefeitura de Ogaki   Setor Kankyo Eisei-ka   0584-47-8571. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

DEIXAR PREPARADO REGULARMENTE, O KIT PARA LEVAR EM CASO DE EMERGÊNCIA  
日ごろから準備を！非常時の持ち出し品 

O estoque da reserva para emergência do município é limitado. Procure trazer você mesmo, os itens que 
você necessita, e deixe preparado o mínimo de itens necessários como Kit de Emergência para o caso de 
ocorrer uma emergência. Maiores informações no Setor Kiki Kanri-shitsu ( 0584-47-7385).  

◆O que a própria pessoa leva para um abrigo 

※Trazer itens que não atrapalhem o refúgio  

▪Máscara 
▪Lenço de umedecido (wet tissue) 
▪Termômetro 
▪Medicamento regular 
▪Roupa para trocar 

 

 

 

 

QUANDO LOCAL 

10/06 
(ter) 

9:30∼10:10 
10:40∼11:30 
13:00∼13:30 

Gokoku reien (Kasagi Koen) 
Nishimino Nokyo Shizusato Shiten 
Kido Koen 

10/07 
(qua) 

9:30∼10:10 
10:40∼11:30 
13:00∼13:30 

Nisshin Chiku Center 
Nishimino Nokyo Asakusa Shiten 
Nishimino Nokyo Sumoto Shiten 

10/08 
(qui) 

9:30∼10:20 
10:50∼11:30 
13:00∼13:30 

Seibu Kenshu Center 
Nishi Chiku Center 
Shiyakusho Rittai Chushajo (lado oeste do 
prédio principal da prefeitura) 

10/09 
(sex) 

9:30∼10:10 
10:40∼11:30 
13:00∼13:20 

Uruu Chiku Center 
Katsuyama Saijo (estacionamento) 
Midorigaoka Kaikan 

10/12 
(seg) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:20 
12:50∼13:30 
14:00∼14:20 

Kaizone Izuka Koen 
Seino Sogo Chosha 
Shimin Kaikan (estacionamento lado sul) 
Minami Koen Undo-jo (entrada/saida) 

10/13 
(ter) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:30 
13:00∼13:30 

Fujie Koen 
Antigo Miki Hoikuen (depósito do Nokyo do lado sul ) 
Wago Chiku Center 

10/14 
(qua) 

9:30∼10:30 
11:00∼11:30 
13:00∼13:30 

Kita Kyujo atrás do Back Net 
Ogaki Higashi Koen (Keirin-jo lado sudoeste) 
Sogo Taiikukan (estacionamento da frente) 

 

QUANDO LOCAL 

10/15 
(qui) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:00 
11:30∼12:00 

Minami Chiku Center 
Nambu Kosodate Shien Center 
Nishimino Nokyo Minami Kuise Shiten 

10/16 
(sex) 

9:30∼10:30 
11:00∼11:30 
13:00∼13:30 

Ayasato Chiku Center 
Yasui Chiku Center 
Kawanami Chiku Center 

10/19 
(seg) 

9:30∼10:20 
10:50∼11:10 
12:40∼13:20 

Mitsuya-cho kominkan 
Kofukuji Kominkan 
Akasaka Higashi Chiku Center (estacionamento) 

10/20 
(ter) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:00 
12:30∼12:50 
13:20∼13:50 

Nishi Koen (entrada/saída lado sul) 
Nishimino Nokyo Arasaki Shiten 
Inaba dai 2 (Kita) Koen 
Nishimino Nokyo Aohaka Sogo Kenshu Center 

10/21 
(qua) 

9:30∼10:00 
10:30∼11:30 
13:00∼13:20 

Nakano-cho Jido Yuenchi (5 chome) 
Nakagawa Chiku Center 
Kagano Meisui Koen 

10/22 
(qui) 

10:30∼10:50 
11:30∼12:00 
13:30∼13:50 
14:20∼14:50 

Eboshi Fureai Kaikan 
Kamiishizu Chiki Jimusho (estacionamento lado sul ) 
Ichinose Green Plaza 
Makita Shisho 

10/23 
(sex) 

10:00∼10:30 
11:00∼11:30 
13:00∼13:20 

Sunomata Shogakko Taiikukan Mae 
Sunomata Chiki Jimusho (estacionamento lado sul) 
Sanbongi Jido Koen 

 

 

▪Produtos de higiene 
▪Alimentos e água potável para pelo menos 3 dias 
▪Rádio portátil 
▪Telefone celular e carregador 
▪Bateria móvel, etc. 
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INFECÇÃO PELO NOVO CORONA VÍRUS 

PONTOS IMPORTANTES NA HORA DE 

CONSULTAR UMA INSTITUIÇÃO MÉDICA 
新型コロナウイルス感染症  医療機関受診時の注意点など 

 

◎Características da infecção pelo Novo Corona Vírus 

♦ Mesmo quando infectado com o novo Coronavírus, há muitos exemplos de que cerca de 80% tem sintomas 
leves e se recuperam mas, há relatos de que idosos e pessoas com doença de base correm alto risco de se 
tornarem graves 

♦ Como rota de infecção, além de infecção por respingos, é necessário cuidado com a infecção de contato. 
♦ O período de incubação é de 1 a 14 dias e são observados febre, sintomas respiratórios, dores de cabeça, 
sensação de cansaço, etc., e muitas pessoas reclamam de distúrbios olfativos e de paladar. 

◎Diretrizes para consultar o Centro de Consultas para Pessoas que Regressaram ou que Tiveram Contato 

Próximo, etc.  

♦ Se pelo menos um dos itens a seguir se aplicar, entre em contato imediatamente (é possível fazer consulta 
mesmo não se enquadrando nestes itens) 

(1) Se tiver sintomas como falta de ar (dispnéia), forte languidez (sensação de 
cansaço), febre alta, etc. 

(2) Pessoas que são propensas a doenças graves que tem sintomas de resfriado 
relativamente leves, como febre e tosse 

※Pessoas que são propensas a doenças graves...idosos, pessoas com doença de 

base como diabetes, insuficiência cardíaca, doença do sistema respiratório (COPD), 
etc. ou pessoas submetidas à diálise, pessoas que estão utilizando agentes 
anticâncer ou imunossupressor  

(3) Pessoas além das mencionadas acima que continuam a ter sintomas de resfriado relativamente leves, 
como febre, tosse, etc. 

※Se os sintomas continuarem por mais de 4 dias, faça uma consulta sem falta. Os 

sintomas variam de pessoa para pessoa, portanto, se você acha que tem um sintoma forte, 
consulte imediatamente. O mesmo se aplica às pessoas que precisam continuar a tomar 
medicamentos antipiréticos (que combate a febre). 

≪PARA AS GESTANTES≫ 

♦ Para as gestantes, se ocorrer sintomas, consulte o Centro de Consultas para Pessoas que 
Regressaram ou que Tiveram Contato Próximo, etc., o mais rápido possível. 

≪PARA QUEM TEM CRIANÇAS≫ 

♦ Referente as crianças, é aconselhável consultar um pediatra. Consultar o Centro de 
Consultas para Pessoas que Regressaram ou que Tiveram Contato Próximo, ou instituição 
médica pediátrica familiar por telefone, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◎Cuidados a tomar antes de consultar uma instituição médica 

♦ Quando observar sintomas de resfriado como febre, etc., folgar na escola e trabalho e abster-se de sair 
♦ Se observar sintomas de resfriado como febre, etc., medir a temperatura corporal e anotar diariamente 
♦ Pessoas com doença de base (doença crônica) e alteração nos sintomas, ou com preocupação com outra 

doença que não seja a infecção do novo Coronavírus, primeiro, consultar o médico da família por telefone 

◎Precauções ao consultar uma instituição médica 

♦ Abstenha-se de consultar várias instituições médicas 
♦ Ao consultar uma instituição médica, além de utilizar máscara, lavar as mãos e cumprir 

rigorosamente a etiqueta da tosse  

CENTRO DE CONSULTAS PARA PESSOAS QUE REGRESSARAM OU QUE TIVERAM 

CONTATO PRÓXIMO (DENTRO DO SEINO HOKEN-JO) 
帰国者・接触者相談センター（西濃保健所内） 

～BALCÃO DE CONSULTA PARA CASOS EM QUE OS SINTOMAS DE FEBRE, ETC. PERSISTEM～  

 0584-73-1111 (ramal 273)  suporte 24 horas 
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NÃO PERDER PARA O CORONA! コロナに負けない！ 

A TÉCNICA PARA AUMENTAR A IMUNIDADE 免疫力アップ術 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
◆Quem se enquadra: Mulheres com idade acima de 20 anos com endereço registrado dentro do município. 
◆Como fazer o exame:  Contactar a instituição médica conforme a tabela abaixo com antecedência, e ir 
diretamente, munido de documento de identificação contendo endereço, nome e data de nascimento. 
◆T a x a  d e  e x a m e : Somente colo uterino 800 ienes, colo e corpo uterino 1,500 ienes. ※Exame de corpo 
uterino, somente pessoas que o médico reconhecer a necessidade devido a sangramento, etc. 
◆Maiores informações: No Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 
 

LISTA DAS INSTITUIÇÕES MÉDICAS CREDENCIADAS 

INSTITUIÇÃO MÉDICA LOCALIZAÇÃO TEL 

Ichikawa gekka (nec. reserva) Minami wakamori-cho 328 
75-5078 
74-7065 

Ogaki Tokushu-kai Byouin (nec. reserva) Hayashi-machi 6 chome 85-1 77-6110 

Clinic Mama (nec. reserva) 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 

Pontos para evitar a propagação da infecção 
◆Na medida do possível, abrir distância de 2 metros 
entre as pessoas(no mínimo 1 metro)   
◆Ao conversar, evite ficar de frente o máximo possível 
◆Quando sair ou conversar próximo, e não conseguir 
se afastar o suficiente da pessoa, utilizar máscara 
mesmo que não tenha sintomas. No entanto, no verão, 
tenha cuidado com a hipertermia.  
◆Quando retornar para casa, lave as mãos e o rosto 
primeiro. Depois de ir para um lugar lotado, troque de 
roupa o mais rápido possível, e tome um banho. 
◆Lave cuidadosamente as mãos com água e sabão 
por cerca de 30 segundos  
 
A chave para aumentar a imunidade para 
manter o vírus afastado 
➀ Melhorar a qualidade do sono 
  Para melhorar a qualidade do 
sono, fazer o máximo possível para 
manter constante o horário de acor- 
dar e dormir para ajustar o relógio biológico, não 
tomando banho antes de dormir, evitando se expor à 
luz de computador pessoal, etc. e telefone celular 
antes de dormir. 
➁ Alívio do estresse e riso 
  Para não acumular estresse, vamos nos livrar do 
estresse dentro da nossa vida diária. Além disso, rir 
aumenta o número de células NK※  e melhora a 
imunidade.  
※ Célula NK (natural killer): uma célula que atua como um 
mecanismo de defesa para o corpo que é preparado naturalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

➂ Movimentar o corpo adequadamente 
  Ao mover o corpo dentro de casa 
ou no jardim, há aumento da 
temperatura corporal e aumenta a 
imunidade. Ao caminhar evitando 
multidões e treinando os músculos 3 
vezes por semana, evitam o 
enfraquecimento das pernas/quadris  
(ashikoshi). 
➃ 3 refeições por dia, uma refeição bem equilibrada 

(dispor em ordem, os 3 elementos a seguir) 
  Alimentos básicos: carboidratos(arroz, 
pão, macarrão, etc.) 
  Prato principal: Proteína(carne, peixe, 
ovo, produtos de soja, etc.) 
  Acompanhamento: vitaminas e minerais(salada, 
comida cozida, etc.) 
➄ Preparar o ambiente intestinal 
  Foi relatado que as bactérias benéficas no intestino 
ativam a motilidade intestinal, previnem a infecção por 
bactérias patogênicas e aumentam a imunidade.  

Para aumentar o número de bactérias benéficas, 
esteja ciente da ingestão de iogurte, bifidobactérias 
como natto, etc., alimentos fermentados contendo 
bactérias do ácido láctico, legumes e feijões, 
oligossacarídeos e fibras alimentares contidas nas 
frutas. 

 Informações: 

 Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322)  

 

 

 

 

 O município, está realizando até final de fevereiro de 2021 (Reiwa 3), o exame preventivo do câncer do útero 
(colo e corpo uterino) deste ano fiscal. Como quase não há sintomas subjetivos no estágio inicial do câncer, é 
muito importante a detecção precoce através do exame preventivo. Quem ainda não fez o exame preventivo, 
não pode perder esta oportunidade. 
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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) 

21 de setembro 
(2ª feira・feriado) 

Haverá coleta normal  
Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a 

data de coleta, será coletado no dia 24 de setembro (5ª feira). 
- 

22 de setembro 
(3ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta.  
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 25 de setembro (6ª 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  

 

SETEMBRO 

2▪23 
(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

23 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em maio de 2020 

 2 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em outubro de 2019 

 9 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em fevereiro de 2019 

16 (4ª) 
Recepção: 

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

