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INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 
CONTINUAR PREVENIDO SEM SE DESCUIDAR 

新型コロナウイルス感染症  油断なく警戒継続を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO DESFRUTAR DE UM KAISHOKU(REUNIÃO DE PESSOAS P/  COMEREM JUNTAS) REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÃO 
感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫 

A partir de agora, haverá mais oportunidades para um kaishoku (reunião de pessoas para 
comerem juntas) durante os feriados de final de ano e ano novo. Para desfrutar do 
kaishoku, é importante reduzir o risco de infecção do novo Coronavírus, tomando as 
seguintes medidas. ✭Ao beber, beba uma quantidade moderada por um curto período 
de tempo, com pessoas que normalmente estão juntas ou com um número pequeno de 
pessoas. ✭Sem compartilhar hashi (pauzinhos para comer) e copos, cada um com o 
seu. ✭Posicione os assentos diagonalmente opostos (evite o máximo possível de frente 
ou do lado). ✭Utilizar uma loja que realiza ventilação adequadamente, etc. ✭Quando 
con-versar, fazer o possível para utilizar máscara (não falar em voz alta). ✭Pessoas que 
não estão se sentindo bem, não devem participar.  

◎TOMAR COMO REFERÊNCIA, LOJAS QUE UTILIZAM ADESIVOS DE ESTABELECIMENTOS COM MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS 

A província, promove de uma maneira fácil de entender que as lojas e estabelecimentos comerciais estão 
implementando medidas de prevenção de infecções, e para permitir a utilização com segurança, distribui 
adesivos para as lojas e estabelecimentos comerciais com medidas implementadas contra o novo Coronavírus. 
Quando utilizar lojas e estabelecimentos comerciais para comer, beber, fazer compras, etc. tenha como 
referência o adesivo. 
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No inverno, o ar fica seco e tem maior 
probabilidade de propagação das infec-
ções. 

O número de pessoas infectadas pelo 
novo Coronavírus tem aumentado desde 
o início de outubro, com os clusters (gru-
pos de pessoas infectadas) ocorrendo 
sucessivamente, principalmente nas 
áreas metropolitanas. 

Além disso, existem preocupações 
com a propagação simultânea da infec-
ção pelo novo Coronavírus e influenza, e 
é necessário continuar as medidas 
preventivas completas contra a propaga-
ção sem relaxar. 

Solicitamos aos cidadãos, colabora-
ção para prevenção da propagação da 
infecção, prestando atenção às seguin-
tes「5 situações」em que o risco de infec-
ção aumenta, com base na execução 
rigorosa do uso de máscaras e lavagem 
das mãos, a fim de proteger a própria 
saúde e as pessoas importantes ao 
redor. 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken 
Center  0584-75-2322 

 

 

 
【Situação 1】Encontros sociais com bebida alcoólica, etc. 
▪É fácil falar alto devido à influência da bebida, e compartilhar 
copos, hashi (pauzinhos para comer), etc., aumenta o risco de 
infecção.  
 
【Situação 2】Comer e beber para um grande número de 
pessoas e por longo tempo 
▪Comer e beber com 5 ou mais pessoas, faz falar mais alto e os 
respingos são fáceis de se espalhar, e longas refeições aumentam 
o risco de infecção. 
 
【Situação 3】Conversa sem máscara 
▪Conversar de perto sem máscara, aumenta o risco de infecção 
por respingos. 
 
【Situação 4】Vida comunitária em um espaço pequeno 
▪ Vida comunitária em espaço pequeno, aumenta o risco de 
infecção porque o espaço fechado é compartilhado por longo 
tempo. 
 
【Situação 5】Mudança de localização 
▪Quando muda de local, por exemplo, durante um intervalo no 
trabalho, etc., o risco de infecção aumenta na hora do relaxamento 
e devido às mudanças no ambiente.  
▪Foram identificados casos de suspeita de infecção em salas de 
descanso, áreas para fumantes e vestiários. 

 

「5 SITUAÇÕES」EM QUE O RISCO DE INFECÇÃO AUMENTA 

 
Adesivo distribuído 
 pela província 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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国民健康保険料  納付済証明書を交付 
 

O município, iniciou a partir do dia 16 de novembro, a emissão do certificado de 
pagamento da taxa do seguro nacional de saúde (kokumin kenko hoken). Em caso 
de necessidade antecipada para o ajuste fiscal de final de ano (nenmatsu chosei), 
etc., utilizar o balcão de atendimento a seguir. 
Se tiver dificuldade em comparecer, o certificado de pagamento pode ser enviado 
via remessa postal. Contate-nos via telefone. ▶Local de emissão: Setor Kokuho 
Iryo-ka, Escritório Regional de Kamiishizu ▪ Sunomata, ou nos Centros de Serviço 
do Cidadão. ▶Horário de emissão: Dias úteis das 8:30 às 17:15 horas.  
※Nos Centros de Serviço, é possível emitir o certificado nos sábados, domingos e feriados. Somente no Centro 
de Serviço de Akasaka, que é fechado aos domingos, não é possível a emissão. ▶O que levar: Documento 
de identificação pessoal (carteira de motorista, cartão de pessoa física (my number card) com foto, etc.). ※
Atenção porque quando uma pessoa de outro agregado familiar fizer o requerimento por representação, será 
necessário procuração (formato livre). ▶Nota: A notificação do valor anual pago da taxa do seguro referente 
ao ano Reiwa 2 (2020) necessário p/ a declaração definitiva do imposto de renda (kakutei shinkoku), etc., será 
enviada em final de janeiro do ano R 3 (2021). ▶Informações: No setor Kokuho Iryo-ka (☎ 0584-47-8132 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEM ESTAR DOS IDOSOS PROCESSAMENTO DE LIXO ESTRADAS RIOS▪CANAIS PARQUES 

 
 

   

Por cada 

Cidadão     29.029 yen 

Idoso   106.532 yen 

Por cada 

Cidadão    13.597 yen 

1 ton. de lixo  42.504 yen 

Por cada 

Cidadão     17.783 yen 

1km de estrada municipal 

1.859.000 yen 

Por cada 
 

Cidadão       8.314 yen 

 

Por cada 

Cidadão      2.642 yen 

1 hectare (ha) de parque 

2.921.000 yen 

CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA SHOGAKKO▪CHUGAKKO SUITOPIA CENTER JOHO KOBO 

 
 

 
  

Por cada 

Cidadão     21.516 yen 

Aluno      881.241 yen 

Por cada 

Cidadão       6.370 yen 

Aluno       928.881 yen 

Por cada 

Cidadão     12.750 yen 

Aluno      160.979 yen 

Por cada 

Cidadão      4.715 yen 

Usuário        844 yen 

Por cada 

Cidadão    1.220 yen 

Usuário    1.080 yen 

 

 

CÁLCULO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DIVIDIDOS POR ATIVIDADES 
PRINCIPAIS E INSTALAÇÕES DO ANO FISCAL 2019 (R1) (CONTA GERAL) 

主な事業・施設別の行政コスト計算書＜一般会計等＞ 

O Nihon Nenkin Kiko (Japan Pension Service), enviou em meados de novembro, o ⌈Certificado para 
Dedução da Taxa do Shakai Hoken (taxa de seguro do Kokumin Nenkin (Pensão Nacional))⌋.  

No comprovante, consta o valor da taxa de seguro já pago de janeiro até setembro, e o valor estimado de 
pagamento de outubro até dezembro. Guardar o comprovante com cuidado, porque para receber a dedução 
desta taxa de seguro no ajuste do imposto de final de ano (Nenmatsu Chosei) e declaração de imposto 
definitiva (Kakutei Shinkoku), é necessário anexar o comprovante. 

No entanto, para quem pagar a taxa de seguro pela primeira vez a partir de 1 de outubro, será enviado no 
início de fevereiro de 2021. 

Maiores informações no Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166) ou no local de contato descrito no 
comprovante. 
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UTILIZEM O SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE USO DE 
ESTACIONAMENTO GIFU SEIRYU OMOIYARI 

ご利用ください！ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 
 

A província, estabeleceu nas instalações públicas e comerciais, além da área de estacio- 
namento do usuário de cadeira de rodas, uma área +1 para estacionamento que pode 
ser usada por pessoas com dificuldade para caminhar. Este sistema emite um certifi- 
cado de uso para aqueles que podem utilizar este espaço, para evitar o uso indevi- 
do. Pessoas que desejam o certificado de utilização, devem fazer a solicitação do 
certificado. Maiores informações, na HP da província ou no setor Ken Chiiki Fu- 
kushi-ka (        058-272-8261). ◆Quem se enquadra: Pessoas com deficiência, 
idosos, pacientes com doença incurável, mulheres gestantes e parturientes, 
pessoas com lesões que atendem certos requisitos dos graus de cada ca- 
derneta (techo) ◆Formulário de inscrição: Disponível para download na 
HP da província ※No caso de fazer a solicitação no balcão, será entregue 
em cada balcão de entrega ◆Inscrição no balcão: Preencher os itens neces- 
sários no formulário de inscrição, trazer os documentos de confirmação de sta- 
tus de cada caderneta, etc. e documentos de verificação de identidade (no caso 
de solicitação por represetante), e fazer os procedimentos no Seino Ken Jimusho 
Fukushi-ka (no 5º andar do Seino Sogo Chosha). Não é possível fazer os procedimentos na prefeitura 
◆Inscrição por correio: Preencha os dados necessários no formulário de inscrição, inclua os documentos de 
confirmação de status, cada caderneta, documentos de verificação de identidade (no caso de solicitação por 
represetante), selo para resposta no valor de 140 ienes e enviar para o Ken Chiiki Fukushi-ka (〒500-8570 Gifu-
shi Yabuta minami 2-1-1) ◆Data de validade: 5 anos (dentro de 1 ano para mulheres gestantes e parturientes 
e pessoas com lesões) ◆Notas: Mesmo que tiver o certificado de utilização, pode não ser possível estacionar 
na área de estacionamento que se enquadra. 
 

FEIRA DE LIVROS DE NATAL 
クリスマスブックフェア  

■Quando: de 28 (sab) de novembro até 24 (qui) de dezembro ※Excluindo os dias de 
fechamenrto ■Local: Biblioteca municipal de Ogaki, biblioteca de Kamiishizu, biblioteca de 
Sunomata ■Conteúdo: Exposição e empréstimo de 300 livros relacionados com o Natal 
■Informações: na biblioteca municipal de Ogaki ( 0584-78-2622).  

 

VACINAÇÃO PREVENTIVA REGULAR CONTRA 

INFECÇÃO POR PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV) 
ヒトパピローマウイルス感染症 定期予防接種 

 
Apesar de estarmos abstendo-se de recomendar ativamente a vacina contra o Papilomavírus humano (HPV), 

aqueles que desejam recebê-la podem recebê-la gratuitamente como vacinação preventiva regular. 
Veja o folheto postado na homepage do município (aviso importante para meninas equivalentes a 6ª série do 

shogakko até 1ª série do koko e seus pais/responsáveis). 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center  0584-75-2322 

  

◆Quem se enquadra: meninas com idade equivalente à 6ª série do shogakko até a 1ª série do koko, com 

registro de residente no município 

◆Local da vacinação: instituição médica cooperante (requer reserva por telefone com 

antecedência) 

◆Número de vacinações: vacina HPV (Cervarix® ou Gardasil®) 3 vezes 

◆O que levar: ①formulário de diagnóstico preliminar (verificar com a instituição médi-

ca sobre o tipo de vacina a ser inoculada com antecedência, distribuido no Hoken 

Center) ②boshi kenko techo (caderneta de saúde materno-infantil) ③cartão do seguro 

de saúde ④certificado de beneficiário do subsídio das despesas médicas das crianças 

do município de Ogaki (que possa confirmar o endereço) 
 

大垣市 ヒトパピローマウイルスワクチン(Ogaki-shi hito papilomavirus wakutin  Pesquisar 

 

 

 

Código QR 
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MUDANÇA NO MÉTODO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO 

QUANDO TIVER SINTOMAS DE FEBRE, ETC. 
発熱等の症状がある場合の相談・受診方法が変わりました！ 

 
Se preparando contra a propagação simultânea da influenza sazonal e novo Coronavírus, houve alteração 

no fluxo de consulta e exame médico para pessoas com febre, etc. 
Maiores informações no Gifu-ken Kansen-sho Taisaku Suishin-ka (☎ 058-272-8860). 

◆Se sentir sintomas como febre, etc., primeiro consulte uma instituição médica conhecida, como o seu médico 
de família, por telefone. ◆Caso não tenha médico de família, ou não tem certeza sobre onde consultar, consulte 
o「Centro de consulta e exame médico (☎ 0584-73-1111 ramal 273)」instalado no Seino Hoken-jo. ◆Faça a 
consulta de acordo com a orientação do local de consulta (orientação para consulta em seu próprio hospital, 
apresentação de outras instituições médicas, etc.). ◆O exame será realizado se o médico achar necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
A Cerimônia da Maioridade do município de Ogaki de 2021 (Reiwa 3) será 

realizada de manhã e a tarde (em 2 partes). Para as pessoas que se enquadram, 
será enviado convite no final de novembro. 
◆Quem se enquadra: Nascidos entre 2 de abril de 2000 a 1 de abril de 2001. 
◆Quando: Dia 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira▪feriado).  
◆Local: Ogaki Forum Hotel (Mangoku).  
◆Maiores informações: No Shimin Katsudo Suishin-ka (☎ 0584-47-7184). 

 
 
 
 
  

※O convite será feito para o distrito do chugakko onde o endereço está registrado, mas poderá participar no chugakko onde se formou.  
Pessoas com o registro de residente fora do município, etc., solicitamos entrar em contato!  

Pessoas com o registro de endereço fora do município e que deseja participar da cerimônia da 
maioridade, fazer aplicação através da HP do município ou enviar o ①nome (furigana), ②data de 
nascimento, ③nome do chefe da família e endereço destino de envio do convite (casa dos pais ou 
endereço atual), ④número do telefone, ⑤nome do chugakko que se formou para o Setor Shimin 
Katsudo Suishin-ka ( 0584-47-7184).  

 
 
 

 

 

Consulta por 
telefone 

Instituições médicas 
conhecidas, como 
médicos de família, 
etc. 

Quando pode ser atendido 
pelo médico de família, etc. 

Exame 

e trata-

mento 

médico 

Orien-

tação 

Quando não pode ser 
atendido pelo médico 
de família, etc. 

Centro de consulta 
e exame médico 

 
※ Nome alterado de 

Centro de consultas pa-
ra pessoas que regres-
saram ou tiveram con-
tato próximo 

Instituições mé-
dicas, etc. de e-
xame e tratamen-
to médico que 
podem atender 

orientação 

Paciente com febre 

※Se não tem médico de 

família, ou se está indeciso 
sobre onde consultar 

orientação 

NOVO FLUXO DE CONSULTA 

 

 
 

 

 

 

Página para 
aplicação 

Referente a realização da Cerimônia da Maioridade devido a redução da idade adulta 
Devido a revisão do Código Civil, em 1 de abril de 2022 (Reiwa 4), a idade adulta será reduzida para 18 

anos, mas mesmo a partir de 2022 (Reiwa 4) continuaremos a realizar o evento voltado para 20 anos.  

 

 DISTRITO DO CHUGAKKO HORA DE INÍCIO 

Parte da manhã Higashi▪Minami▪Enami▪Seiwa▪Kamiishizu▪Toan 10:00 horas 

Parte da tarde Kobun▪Nishi▪Kita▪Akasaka▪Seibu 14:00 horas 
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ILUMINAÇÃO JOKAMACHI OGAKI 
（城下町大垣イルミネーション） 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「Iluminação Jokamachi Ogaki」que dá colorido ao inverno de Ogaki com luzes fantásticas. Vamos encenar 
um espaço brilhante com várias decorações de iluminação na área da rua da estação de Ogaki. Maiores 
informações no mesmo comite executivo (dentro do Setor Shoko Kanko-ka  0584-47-8597). ★Quando: de 
28 de novembro (sab) à 31 de janeiro de 2021 (dom) das 17:00 às 21:00 horas. ★Local: na área da rua da 
estação de Ogaki  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGAKI MINI MAKER FAIRE® 

Quando: Dia 5 de dezembro (sab) das 12:00 às 17:00 horas, Dia 6 
de dezembro (dom) das 10:00 às 16:00 horas Local: Softopia 
Japan Center Building. O festival de fabricação a nível mundial 
(Ogaki Mini Maker Faire 2020) será realizado no Softopia Japan. 
No local, criadores de vários campos como trabalhos eletrônicos e 
robôs, artesanato, trabalhos de ciência, etc. de todo Japão vão 
chegar em Ogaki com seus trabalhos. No dia, apresentação de 
trabalhos online, como YouTube, Twitter, etc., e realização de 
apresentação ao vivo. Também como um projeto da província, se- 
rão apresentados simultaneamente, trabalhos de 
estilo de vida de futuro próximo feitos em workshops 
direcionados a jovens. Atenção, pois para 
participar do evento é necessário pré-registro. 
Maiores informações no mesmo comitê executivo 
(dentro do Softopia Japan center, ☎ 0584-75-6641). 

 

 

 

FANTASIA DE INVERNO NO SOFTOPIA JAPAN 
ソフトピアジャパン 冬のファンタジー 

Este ano também será realizado o evento Fantasia de Inverno que 
decora todo o Softopia Japan com objetos de luz e iluminações, de 27 
de novembro (sex) até 25 de dezembro (sex) das 17:00 as 20:30 
horas, no Suijo Stage localizado no lado leste do prédio central do 
Softopia Japan, na entrada das empresas e outros.  

Informações: Comitê Executivo (dentro do Joho Kobo, ☎75-7000).  
 

 

A cerimônia de iluminação será realizada no 1º dia 
▪Quando: 28 de novembro (sab) das 18:00 às 18:20 (horário da iluminação 18:15) 

▪Local: Praça do lado sul da estação de Ogaki 

 

Arredores da estação de Ogaki (ano passado) Shin Ohashi (ano passado) 

Suijo Stage (ano passado) 

 Expositores e visitantes (aspecto do ano passado) 
 Pré registro 
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CONSULTA MÉDICA POR TELEFONE PARA CRIANÇAS COM 

DOENÇAS SÚBITAS, ETC. NOS FERIADOS E À NOITE 「#8000」 
休日・夜間の急な病気などの子ども医療電話相談「＃8000」 

 
Quando estiver em dúvida de como lidar com os sintomas repentinos da criança nos 

feriados e a noite, ou se deve ir para o hospital, é possível receber conselhos de uma 
enfermeira (dependendo da necessidade, um pediatra) de como proceder adequada-
mente de acordo com os sintomas e sobre hospitais para fazer consulta. 

Maiores informações, no Ogaki-shi Hoken Center  0584-75-2322 
 
◆Recepção de consulta: ①de segunda à sexta das 18:00 às 8:00 horas da manhã 
seguinte ②sábado e domingo, final e início de ano (29 de dezembro à 3 de janeiro) das 
8:00 às 8:00 horas da manhã seguinte (24 horas). 
◆Número de telefone: #8000 (mesmo número reduzido em todo o pais) 

 
 
 

  

 

 

 
  

              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 

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  
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  

 

DEZEMBRO 

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 agosto de 2020 

 2 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em janeiro de 2020 

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

16 (4ª) 
Recepção: 

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

 

 

 


