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専門家に聞く! 新型コロナ感染対策  今、わたしたちにできること 
 
A província suspendeu a Declaração do estado de emergência da segunda onda 

de infecções do novo Coronavírus, mas se houver relaxamento, ele pode expandir 
novamente. Portanto, para proteger a sua vida e a de seus entes queridos, vamos 
tomar como referência os conselhos do Dr. Takahashi e adquirir o conhecimento 
correto sobre o novo Coronavírus e prevenir a infecção. 

 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center  0584-75-2322 
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PARA PREVENIR A INFECÇÃO  
A maioria das rotas de infecção do novo Corona-

vírus, é infecção por gotículas (himatsu), mas 
também é necessário cuidado para a infecção de 
contato. As pessoas tocam o rosto sem saber, cerca 
de 23 vezes por hora, e tocar as membranas 
mucosas oculares e bucais com as mãos infectadas 
com o vírus aumenta o risco de infecção, portanto, 
lave as mãos com frequência. Além disso, é preciso 
ter cuidado ao comer, evitando encontros face a face. 
Reduzir as conversas durante os intervalos também 
ajuda a prevenir infecções. Tenha cuidado para não 
se esquecer de lavar as mãos ao tomar remédios ou 

comer lanches. Preste atenção 
aos itens utilizados por muitas 
pessoas não especificadas, co-
mo maçanetas de porta, botões 
de elevadores e copiadoras no 
trabalho, etc., e desinfete-os com 
frequência. 

 
SE VOCÊ NÃO SE SENTIR BEM  

O descanso é a primeira prioridade. Se não se 
sentir bem, não exagere e descanse imediantamen-
te. Se os sintomas como febre persistirem, consulte 
o Centro de consultas para pessoas que regressaram 
ou que tiveram contato próximo (Kikoku-sha 
sesshoku-sha sodan center) (dentro do Seino hoken-
jo) ou a instituição médica da família. Se for ao 
ambulatório de febre (hatsunetsu gairai), fazer a 
consulta médica somente após fazer a consulta por 
telefone. Muitos pacientes solicitam o teste PCR para 
sua própria tranquilidade, mas compreenda que no 
Ogaki Shimin Byoin, o médico é quem decide sobre 
a realização do exame. 
 

EM DIREÇÃO A TEMPORADA OUTONO/INVERNO  
De agora em diante, até o 

inverno há tendência da influenza 
se propagar. A influenza é um vírus 
que infecta como o novo Corona-
vírus e seus sintomas são seme-
lhantes. Por esta razão, tomar a 
vacina preventiva o quanto antes, 
preparar a condição física dormin-
do bem com boa nutrição, etc. e 
fazendo auto gerenciamento. A 
prevenção contra o novo Corona-
vírus, também leva à prevenção 
contra a influenza. 

 
CONSCIENTIZAÇÃO DE QUE PODE INFECTAR  

Algumas pessoas infectadas não sabem onde 
foram infectadas. Não pensar que você nunca vai  
infectar, e é importante tomar medidas contra a 
infecção, lembrando-se que você pode infectar as 
pessoas. Em particular, muitos jovens na faixa dos 20 
e 30 anos que são assintomáticos, devem tomar 
cuidado para não espalhar a infecção para pessoas 

que são propensas a ado-
ecer gravemente, como os 
idosos. Por favor, pratique 
um novo estilo de vida, 
como usar máscara, lavar 
as mãos frequentemente, 
manter distância das pes-
soas e evitar os 3 pontos de 
riscos (locais fechados, 
aglomeração de pessoas, 
contato muito próximo). 

 

 

 

 

 

 

Dr.Takahashi Takamasa 
Chefe do setor de controle de 

infecções do Shimin Byoin 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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DA RESPIRAÇÃO BUCAL PARA A RESPIRAÇÃO NASAL 

PARA TAMBÉM PREVENIR DOENÇAS INFECCIOSAS 
感染症予防のためにも  口呼吸から鼻呼吸へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDADO COM A PROPAGAÇÃO SIMULTÂNEA DO NOVO CORONAVÍRUS E DA INFLUENZA! 
Vacinação precoce contra a influenza e continuidade da prevenção contra a infecção 

新型コロナとインフルエンザの同時流行に警戒！  早めのインフルエンザワクチン接種と感染予防の継続を 
 

A temporada da propagação da Influenza, está se aproximando. Este 
ano, existe a possibilidade de propagação simultânea da Influenza e da 
nova Coronavírus que tem sintomas semelhantes, e a ação preventiva de 
cada um de nós é muito importante para evitar a restrição médica.  

A vacina contra a influenza, é eficaz na prevenção contra o apareci-
mento e o agravamento da doença, e as pessoas com risco de agrava-
mento, como os idosos, etc., devem ser vacinadas precocemente. 
Os princípios básicos da prevenção da infecção do vírus são lavar as 

mãos, usar máscara, implementação da etiqueta da tosse e evitar os 3 
pontos de riscos (locais fechados, aglomeração de pessoas, contato 
muito próximo). Também é importante dormir e nutrir o suficiente para 
aumentar a autoimunidade. Esta medida preventiva é eficaz tanto contra 
o novo Coronavírus quanto contra a Influenza, e é possível suprimir a 
propagação dando continuidade a medida preventiva de forma radical. 

Solicitamos a todos que coloquem em prática. 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center  0584-75-2322   

PREVENÇÃO DO METABOLISMO ATRAVÉS DA CHECAGEM DENTÁRIA 
歯のチェックでメタボ予防   メタボ歯科健診

 
A doença periodontal leva a doenças sistêmicas, como a síndrome metabólica. Para proteger 
os dentes, comece por fazer um exame de saúde e conhecer o estado da sua boca. 
Quem se enquadra: pessoas de 40 a 74 anos residentes no município 
Período de realização: até 28 de fevereiro de 2021 
Instituição de consulta: instituição odontológica consignada pelo município (postado na HP do município) 
Taxa de consulta: 300 ienes 
Conteúdo: exame oral, exame de doença periodontal, orientação de higiene oral
Requerimento: ligar para Instituição odontológica consignada pelo município antes da consulta 
Informações: Ogaki-shi Hoken Center 0584-75-2322

A respiração bucal」pode provocar problemas bucais 

e doenças infecciosas. Se você está acostumado a 
respirar pela boca, mude para o hábito de respirar pelo 
nariz. Maiores informações, no Ogaki-shi Hoken 
Center ( 0584-75-2322).  
【VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO BUCAL】 
Se pelo menos 1 dos itens se enquadrar, tome cuidado 
☐ mau alinhamento dos dentes  
☐ dor na garganta de manhã  
☐ fácil desenvolver estomatite  
☐ má postura  
☐ come rápido  
☐ come fazendo barulho  
☐ é grande o número de vezes que 

mastiga de um lado 
☐ muitas vezes a boca está aberta  
☐ a pronúncia não é clara   
☐ tem rugas sob o queixo   

◆O PERIGO DA RESPIRAÇÃO BUCAL 
Se um corpo estranho entrar na garganta pela boca, 
aumenta o risco de infecção das vias aéreas por 
bactérias e vírus, e torna suscetível a doenças 
infecciosas como resfriados, etc. Além disso, o 
interior da boca fica seco, e pode causar problemas 
bucais como inflamação gengival e cáries. 

◆O EFEITO DA RESPIRAÇÃO NASAL 
O pelo do nariz bloqueia o vírus e uma grande 
quantidade de poeira, e então o muco pega o vírus 
e o excreta para fora do corpo na forma de escarro 
e, mesmo que seja levado ao estômago, é 
desintoxicado pelo ácido gástrico. Além disso, os 
capilares do nariz aumentam a temperatura e a 
umidade do ar que entra, criando um ambiente onde 
os vírus são difíceis de sobreviver.  

◆VAMOS FAZER A GINÁSTICA DO A I U BE 
A ginástica a i u be é um exercício simples que me-
lhora desde a respiração oral até a respiração na-
sal. A「ginástica a i u be」que qualquer um pode fa-
zer a qualquer hora, em qualquer lugar, se realizada 
constantemente de forma contínua 3 séries 10 ve-
zes ao dia, adquire força da língua capacitando fe-
char a boca naturalmente. O método da ginástica a 
i u be é repetir os 4 movimentos a seguir em ordem.   
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►Quem está sujeito: Crianças até 2 anos que não estão frequentando creche (hoikuen) e jardim de infância 

(yochien) e seus pais/responsáveis. 
►Quando: dia 26 de outubro (seg)  

① das 09:15 às 10:15 horas    ② das 10:45 às 11:45 horas 

►Local: Himawari Gakuen (Noginomori-cho) 
►Conteúdo: Brincar alegremente junto com todos na instalação. 
►Capacidade: 5 pares/grupos (kumi) (por ordem de chegada). 
►Inscrições: a partir de 5 de outubro, no mesmo local (0584-78-2498).  

MATRÍCULAS PARA HOIKUEN, YOHOEN, 
NINTEI KODOMOEN, YOCHIEN E 

SHOKIBO HOIKU JIGYOSHO DO ANO 
ESCOLAR REIWA 3 (2021) 2ª CHAMADA 

令和3年度  保育園・幼保園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所 入園児を募集！(２次募集) 
 
A seleção das crianças para Hoikuen, 
Yohoen (div. hoikuen), Nintei Kodomoen 
(assist. de cuidado (hoiku nintei)) e 
Shokibo Hoiku Jigyosho será realizada 
pelo método de exame/julgamento do 
grau de necessidade de cuidado.  
A primeira chamada foi nos dias 12, 13, e 
14 de outubro. 
Hoikuen, Yohoen (div. hoikuen), Nintei 
Kodomoen (assist. de cuidado (hoiku 
nintei)) e Shokibo Hoiku Jigyosho  
Para as pessoas que não conseguiram 
fazer a matrícula devido ao resultado da 
seleção, ou que não fizeram o 
requerimento de matrícula em outubro, 
será recebido o requerimento de 
matrícula da 2ª chamada nos Hoikuen, 
Yohoen (div. hoikuen), Nintei Kodomoen 
(assist. de cuidado (hoiku nintei)) e Sho- 
kibo Hoiku Jigyosho com vaga(s), nos dias 24 e 25 de novembro, no horário de 9:00 a 12:00 horas.   
Yohoen (div. yochien), Koritsu Yochien (públicos) para crianças de 3 a 5 anos 
completos que residem no município. 
Para as pessoas que não conseguiram se matricular devido ao resultado do sorteio, ou 
que não fizeram o requerimento de matrícula em outubro, será recebido o requerimento 
de matrícula da 2ª chamada nos Yohoen (div. yochien), Koritsu Yochien (públicos) com 
vaga(s) nos dias 24 e 25 de novembro, no horário de 9:00 a 12:00 horas para Yohoen 
(div. Yochien), e no horário de 14:30 a 17:00 horas para Yochien.  
Referente aos Yochien Particulares 
Se informar diretamente nos Yochien.  

PARA FAZER A MATRÍCULA, É NECESSÁRIO O MY NUMBER 利用申込にはマイナンバーが必要です 

Como é necessário preencher o seu número pessoal para fazer a matrícula na creche, etc., 
trazer os documentos para verificação do número (cartão de número pessoal, atestado de 
residência (juminhyo) com my number, etc.) e documentos de verificação de identidade 
(my number card, carteira de motorista, passaporte, etc.). Além disso, em caso da matrícula 
ser feita por um representante (dairinin), será necessário uma procuração (carimbo 
obrigatório), documento de confirmação do número do requerente, documento para 
verificação de identidade do representante. 

Maiores informações, no Setor Kosodate Shien-ka ( 0584-47-7096) 

 

 

 

 

DIA DE ABERTURA AO PÚBLICO DO HIMAWARI GAKUEN 
ひまわり学園 開放日 
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FORNECIMENTO DA DESPESA DE 
PREPARAÇÃO PARA MATRÍCULA 
 ANTES DO INGRESSO ESCOLAR 

入学準備費を入学前に支給します  
O município, vai fornecer a ｢Despesa de preparação para matrícula (Custo de aquisição de material 

escolar,etc. necessário para admissão na escola) ｣ que faz parte do auxílio escolar, antes do ingresso escolar 
(planejado para início de março) 

 
◆Quem se enquadra: pessoa que satisfaz todos os requisitos a seguir 
  ➀ reside dentro do município (excluindo aqueles que se mudarem para fora da cidade antes 

do final de março de 2021 (R3)) 
  ➁ planeja matricular o filho(a) em um shogakko municipal de Ogaki em abril de 2021 
  ➂ baseado nos padrões do auxílio escolar (shugakko enjo) do município, se enquadra nos 

padrões do ｢ (junyohogo) ｣  (família que foi isenta (hikazei) ou teve redução/isenção 
(genmen) do imposto municipal, família que está recebendo o Jido fuyo teate, etc.) 

 
◆Requerimento: de 2 de novembro à 29 de janeiro de 2021 
 
◆Nota: Referente aos requerimentos de alunos novos do 1º ano do chugakko, as pessoas que receberam 

certificação do auxílio escolar (shugaku enjo) em março de 2021, não é necessário.    
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

O município enviou o novo certificado (jukyusha-sho), e o formulário 
de requerimento aos beneficiários do Sistema de Subsídio das Despesas 
de Assistência Médica [família só com mãe e os filhos menores (Boshi 
Katei) e outros, família só com pai e os filhos menores (Fushi Katei)] para 
as pessoas que se enquadram (conforme tabela abaixo) em meados de 
outubro. No formulário de requerimento de renovação em anexo, 
preencher os itens necessários, carimbar, e retornar sem falta ao Setor 
Kokuho Iryo-ka. 

Como é esperado congestionamento no balcão de atendimento, utili- 

ze o envelope-resposta que foi enviado (em anexo) para enviar o requerimento de renovação. 

O prazo de validade do certificado de beneficiário atual é até 31 de outubro. Em caso de receber atendimento 

em instituição médica a partir de 1 de novembro, apresentar sem falta, o certificado de beneficiário novo no 

balcão. O certificado expirado deve ser cortado e inutilizado pessoalmente.  

＊MAIORES INFORMAÇÕES, NO SETOR KOKUHO IRYO-KA FUKUSHI 
IRYO▪KOKI IRYOU GROUP (TEL. 0584-47-8140). 

※Há restrições de renda para a própria pessoa, cônjuge, pessoa que tem obrigação de sustento (fuyo gimusha), etc.

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE BENEFICIÁRIO DO SISTEMA DE SUBSÍDIO DAS DESPESAS MÉDICAS  

NOME DO SISTEMA QUEM ESTÁ SUJEITO 

Sistema de subsídio das despesas de assistência médica 
à família só com mãe e os filhos menores (boshi katei) e 
outros. 

Mãe sem cônjuge que sustenta filho nascido a partir de 
2 de abril de 2002, este filho e outros. 

Sistema de subsídio das despesas de assistência médica 
à família só com pai e os filhos menores (fushi katei). 

Pai sem cônjuge que sustenta filho nascido a partir de 
2 de abril de 2002 e este filho. 

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE BENEFICIÁRIO DO SISTEMA DE 
SUBSÍDIO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À FAMÍLIA SÓ 

COM MÃE E OS FILHOS MENORES (BOSHI KATEI) E OUTROS, 
FAMÍLIA SÓ COM PAI E OS FILHOS MENORES (FUSHI KATEI)  

母子家庭等、父子家庭  医療費助成制度受給者証の更新 

 

 

Maiores informações como método de requerimento, etc., no Setor Shomu-ka 

( 0584-47-8022). 
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A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO SERÁ VACINAÇÃO PREVENTIVA REGULAR! 

VACINAÇÃO CONTRA INFECÇÃO POR ROTAVÍRUS 
10月 1 日から定期予防接種になります！  ロタウイルス感染症予防接種 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

A Secretaria de Educação franqueará a entrada nos estabelecimentos culturais de 31 de outubro à 3 de 
novembro, conforme tabela ao abaixo, em homenagem à Semana da Educação e Cultura. Serão realizadas 
várias exposições em cada estabelecimento. Não percam esta oportunidade! 
●Exceto as salas de reunião de cada estabelecimento.  
●Referente ao horário de funcionamento e conteúdo da exposição, contatar cada estabelecimento.  

 

 
金生山化石館 後期企画展    石灰岩の変身

Quando: de 12 de outubro (seg) à 14 de fevereiro de 2021 (dom) das 9:00 às 
17:00 horas ※fechado todas as terças-feiras, com algumas irregularidades. 
Local: No museu de fósseis Kinshozan Conteúdo: Apresentação de rochas e 
minerais (calcite =foto=, estalactite, escarnito, mármore). Taxa de admissão: 
100 ienes (gratuito para alunos até o koko) 
Informações: No mesmo museu (0584-71-0950) 

NOME DO ESTABELECIMENTO TELEFONE 
DIAS DE ENTRADA GRATUITA 

10/31 
(sab) 

11/01 
(dom) 

11/02 
(seg) 

11/03 
(ter▪fer) 

Suitopia Center (Cosmo Dome) 0584-74-6050 

〇 〇 〇 〇 

Castelo Ogaki 0584-74-7875 

Museu Rekishi Minzoku Shiryokan 0584-91-5447 

Museu Kyodokan 0584-75-1231 

Museu Kinshouzan Kasekikan 0584-71-0950 

Castelo Sunomata Ichiya-jo 0584-62-3322 〇 〇 fechado 〇 

Museu Kamiishizu Kyodo Shiryokan 0584-45-3639 

〇 〇 〇 〇 Museu de Artes Moriya Tadashi Bijutsukan 0584-81-0801 

Memorial da Conclusão de Oku no Hosomichi 0584-84-8430 

― ふるさとの魅力を再発見しよう！ ―  文化施設を無料開放 

Semana da 
edução e cultura 

 

O município, vai iniciar vacinação preventiva regular 
contra infecção por Rotavírus para bebês nascidos 
a partir de 1 de agosto de 2020, que tem registro de 
residente no município. Solicitamos a sua colabo-
ração no uso de máscara quando consultar uma 
instituição médica. 
 
◆O que é infecção por Rotavírus? 
Gastroenterite aguda causada por Rotavírus. É uma 
doença que tende a ocorrer na infância (por volta 
dos 0 aos 6 anos) e os sintomas são fortes 
especialmente na primeira infecção. Os principais 
sintomas sao diarreia, vômitos e febre. 
 
◆Sobre a vacina contra Rotavírus 
Existem 2 tipos de vacina, ambas via oral. Reduz o 
aparecimento da própria gastroenterite, e dá 
expectativas  que tenha o efeito de suprimir a 
gravidade da doença. 
 
▶Quem está sujeito: Bebês nascidos à partir de 1 
de agosto de 2020 com registro de residente dentro 
do municípo ※ Para as pessoas que se 
enquadram, serão enviados sequencialmente, 
formulários de exame prelimiar até 2 meses após o 
nascimento 

 

▶Local da vacinação: Instituições médicas de 
cooperação dentro do município (publicado na HP 
do município. É necessário fazer reserva por 
telefone antecipadamente) 
 
▶Tipos de vacina:  
① vacina monovalente (Rotarix®)  
② vacina pentavalente (Rotateq®) 
 
▶Idade sujeita: 
① Bebes de 6 semanas e 0 dias à 24 semanas e 0 

dias após o nascimento  
② Bebes de 6 semanas e 0 dias à 32 semanas e 0 

dias após o nascimento  
※ O dia após o dia de nascimento é definido como

「0 semanas e 1 dia após o nascimento」. A 
idade alvo varia dependendo da vacina, mas 
para ambas, a primeira vacinação deve ser 
administrada até「14 semanas e 6 dias após o 
nascimento」. 

 
▶Número de vacinações:  
① 2 vezes   ② 3 vezes 
 
▶Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center  
0584-75-2322 
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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) 

3 de novembro 
(3ª feira・feriado) 

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

- 

23 de novembro 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta.  
Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será coletado no dia 26 de novembro (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 

2ª à 6ª das 9:30 às 16:30 horas 
Centro de Consultas p/ Residentes 
Estrangeiros da Província de Gifu 

 058-263-8066 

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  

 

NOVEMBRO 

4▪25 
(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

25 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em julho de 2020 

 4 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em dezembro de 2019 

 11 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em abril de 2019 

18 (4ª) 
Recepção: 

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

