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FECHADO DE 29 DE DEZEMBRO (TER) A 3 DE JANEIRO (DOM) 
 

Durante 6 dias, entre 29 de dezembro (ter) a 3 de janeiro (dom), não haverá expediente na Prefei-
tura, exceto em uma parte do balcão de atendimento e instalações específicas, mencionadas a seguir. 

 

 
 
 

 
◆NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE FAMÍLIA, ETC.  

NO PLANTÃO DE ATENDIMENTO NO FERIADO E HORÁRIO NOTURNO 
O atendimento será somente para serviços como recepção de Notificação de Nascimento, Óbito, 

Casamento, etc., e será realizado no 1º andar na entrada leste da prefeitura, no plantão de 
atendimento no feriado e horário noturno (Kyujitsu Yakan Uketsuke). 

Não haverá prestação de serviços como emissões de documentos como koseki, jumin-hyo, 
inkan shoumei-sho e outros.  

Os Centros de Serviço (Tobu, Seibu, Nambu, Hokubu, Shimin Kaikan, Akasaka) 
estarão fechados de 29 de dezembro (ter) à 3 de janeiro (dom). O Serviço de emissão 
de atestado nas lojas de conveniência (necessita configuração no Cartão de Pessoa 
Física (kojin bango card) ou Cartão do Livro de Registro Básico de Residentes (jumin 
kihon daicho card)), também estará suspenso no período de 29 de dezembro (ter) a 3 
de janeiro (dom). 

Maiores informações no Setor Madoguchi Service-ka  (☎ 0584-47-8763). 
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◆HOSPITAL MUNICIPAL (SHIMIN BYOIN) 

Entre os dias 29 de dezembro (ter) a 3 de janeiro (dom), não haverá consulta médica 
ao público. Com referência aos pacientes de emergência, independentemente do 
exposto acima, haverá atendimento 24 horas por dia. 

Maiores informações no Ogaki Shimin Byoin (☎ (0584) 81-3341) 
 

◆VELÓRIO E CREMATÓRIO MUNICIPAL 

Os crematórios municipais (Tsurumi, Kachiyama e Kamiishizu), estarão fechados nos dias 1 (sex) e 
2 (sab) de janeiro. Note que no dia 30 de dezembro (qua) estará fechado por ser Tomobiki. 
 

◆DEPARTAMENTO DE ÁGUA 

Não haverá expediente para serviços de ligamento/desligamento de água entre os dias 29 de 
dezembro (ter) a 3 de janeiro (dom). Quem desejar realizar o serviço de ligamento/desligamento nos 
dias 28 de dezembro (seg) ou 4 de janeiro (seg), deve entrar em contato com o telefone exclusivo 

para usuários ☎ (0584) 71-8848.  

◎ligamento/desligamento no dia 28 de dezembro (seg), até o meio dia do dia 12/25 

◎ligamento/desligamento no dia 04 de janeiro (seg), até o meio dia do dia 12/28 

No entanto, em caso de necessidade de reparo, etc., haverá atendimento mesmo no 
final e início de ano. Contactar o plantão de atendimento no feriado e horário noturno 

(Kyujitsu Yakan Uketsuke ☎ (0584) 81-4111).  

ALTERAÇÃO NOS DIAS DE COLETA DE LIXO, ETC. 
NO FINAL E INÍCIO DE ANO 

年末年始 ごみ収集日などの変更 
As alterações dos dias de coleta e horário de recebimento de lixos trazidos, 

serão conforme a tabela abaixo. De 31 de dezembro (qui) à 3 de janeiro (dom), 
não haverá expediente, e a coleta será feita no dia de transferência. 

Maiores informações, no Clean Center (0584-89-4124). 

RECEBIMENTO 
DE LIXOS TRAZIDOS 

CLEAN 
CENTER 

SEINANNO 
SODAI 

HAIKIBUTSU 
SHORI 

CENTER※2 

DATA DE 
COLETA 

LIXO  
QUEIMÁVEL 

LIXO 
NÃO-QUEIMÁVEL 
GARRAFAS PET 

GARRAFAS▪CUPS▪BAN- 
DEJAS (EMBALAGEM) 

DE PLÁSTICO 

LIXO 
RECICLÁVEL 

(GARRAFAS DE 
VIDRO E LATAS) 

LIXO 
QUEIMÁVEL/ 

RECICLÁVEL※1 

LIXO 
NÃO-QUEIMÁVEL/ 
LIXO GDE. PORTE 

29 dez 
ter 

Nas áreas onde o dia 
de coleta é ter▪sex, 

haverá coleta 
Neste dia não haverá coleta 8:30～16:30 8:30～15:30 

30 dez 
qua Neste dia não haverá coleta 8:30～15:00 

Não haverá 
recebimento 

31 dez 
qui 

Nestes dias não haverá coleta / recebimento de lixo. 

1 jan 
sex 

2 jan 
sab 

3 jan 
dom 

4 jan 
seg 

Nas áreas onde o dia 
de coleta é seg▪qui, 

haverá coleta 

  Havera coleta nas áreas onde o dia de 
coleta é na 1ª segunda-feira do mês 

(ref. ao dia 4 de jan). 
Não haverá 

coleta 

8:30～16:30 8:30～15:30 

5 jan 
ter 

Nas áreas onde o dia 
de coleta é ter▪sex, 

haverá coleta 

Havera coleta nas áreas onde o dia de coleta 

é na【1ª sexta-feira do mês (ref. a transf.do 

dia 1 de jan) e 1ª terça-feira do mês (ref. ao 

dia 5 de jan)】 

8:30～16:30 8:30～15:30 

6 jan 
qua 

Não haverá coleta 
Havera coleta nas áreas onde o dia de coleta é na 1ª quarta-

feira do mês (ref. ao dia 6 de jan). 
8:30～16:30 8:30～15:30 

 
※1 Lixo reciclável ＝ Garrafas de vidro ▪ Latas ▪ Garrafas PET ▪ Recipientes e embalagens de plástico (Garrafas ▪ Cups ▪ Bandejas (embalagem) de 

plástico). Também é possível trazer eletrodomésticos de pequeno porte que não são mais necessários em casa. 
Condicionadores de ar, televisores, geladeiras / freezers, máquinas de lavar / secar roupa, etc., não podem ser trazidos. 
As informações pessoais de computadores pessoais, telefones celulares, etc. devem ser apagadas pela própria pessoa. 

※2 Para poder jogar (trazer) o lixo no Seinannou Sodai Haikibutsu Shori Center (Centro de Processamento de Lixo de Grande Porte em Yoro-cho), é 
necessário autorização emitida pelo Clean Center. 
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RÁPIDA EXPANSÃO DA INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 

CUIDADO COM AS「5 SITUAÇÕES」QUE AUMENTAM O RISCO DE INFECÇÃO! 
新型コロナウイルス感染急拡大     感染リスクが高まる「 5 つの場面」に要警戒！ 

 
Como o número de pessoas infectadas com o novo Coronavírus está aumentando rapidamente em todo o 

país, é necessário implementar e dar continuidade às medidas de prevenção da infecção. 
A infecção do vírus está se espalhando principalmente através de clusters (grupos de pessoas infectadas) e, 

a fim de suprimir firmemente a cadeia de clusters, com base no uso de máscara e execução diligente da 

lavagem das mãos, seja cauteloso o suficiente às seguintes「5 situações」em que o risco de infecção aumenta 

e tente prevenir a propagação da infecção. 
Maiores informações, no Ogaki-shi Hoken Center (0584-75-2322). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESMO ESTANDO FRIO, VENTILAÇÃO DILIGENTE 
◆A UMIDIFICAÇÃO, TAMBÉM EVITA A DISSEMINAÇÃO DE RESPINGOS◆ 

寒くても こまめな換気を    ～加湿で飛沫拡散防止も～  
Das medidas para evitar os 3 tipos de concentrações「Mippei (espaço 

fechado e mal arejado)」,「Misshu (local com grande concentração de pessoas)」,

「Missetsu (contato próximo com conversação com pouca distância)」 , a 

ventilação diligente é importante para evitar espaços fechados. 
  A ventilação tende a ser negligenciada porque faz frio no inverno. Previna a 

propagação da infecção praticando ventilação, como「abrir a janela em 2 

direções, pelo menos 2 vezes por hora」,「sempre deixar a janela um pouco 

aberta」, etc. 

  Além disso, as gotículas geradas em tosses e conversas têm maior 
probabilidade de se difundir em baixa umidade. Mantenha uma umidade de 
40% ou mais utilizando um umidificador, etc., e promova a ventilação e o 
controle de umidade de uma maneira bem equilibrada. 
 

【Situação 1】 
Encontros sociais com 
bebida alcoólica, etc. 
▪Quando melhora o humor 
devido à influência da 
bebida, leva as pessoas a 
falar mais alto e compar-
tilhar copos, hashi (pauzi-
nhos para comer), etc., 
que também 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 refei-
ções longas e entrete-
nimentos 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 devido ao relaxamento e às mudanças no 
ambiente.  
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✺CENTRO MÉDICO DE EMERGÊNCIA (REQUER RESERVA) 

✻Dia de consulta: de 30 de dezembro (qua) até 3 de janeiro (dom) das 9:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 

horas. 

✻Local: Higashi Togawa-cho (no prédio do Hoken Center,  0584-73-9090) 

※Para fazer a consulta, é necessário fazer reserva por telefone no dia da consulta no horário das 8:45 às 16:30 horas. Não é possível 

fazer teste do novo Coronavírus. 
 
✺ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM FERIADOS 

Dia de consulta: de 29 de dezembro (ter) até 3 de janeiro (dom) das 9:00hs às 12:00 e 13:00 às 17:00 
horas. 
Local: Ebisu-cho Minami (dentro do edifício do Ogaki Shika Ishi Kaikan (Associação Odontológica de Ogaki) 
( 0584-81-6540)  
✺INSTITUIÇÕES MÉDICAS DE EMERGÊNCIA  
► O G A K I  C H U O BYOIN  =  Mitori-cho 
► OGAKI TOKUSHUKAI BYOIN  =  Hayashi-machi 
► N A W A BYOIN  =  Fujie-cho 
► O G A K I  S H I M I N BYOIN  =  Minaminokawa-cho    
✺CONSULTA TELEFÔNICA PEDIÁTRICA DE EMERGÊNCIA 

Sobre como lidar com lesão ou doença repentina no feriado, horário noturno, etc., ligar para a 
consulta telefônica pediátrica de emergência (#8000) que atende 24 horas.  

 

 

 
 

Norovírus, gastroenterite infecciosa e intoxicação alimentar, ocorrem durante todo o ano mas se propagam 
principalmente no inverno.  

Crianças e idosos com resistência física fraca, podem correr risco de vida em caso de agravamento e devem 
ter atenção especial. 

Tembém para se preparar contra a propagação do novo Coronavírus e influenza, tome as medidas 
adequadas contra infecções que podem ser prevenidas. 
 
■Aquecer o alimento até o interior, na temperatura acima de 75°C, por 

mais de 1 minuto. Abstenha-se de alimentos crus ou semicrus, e esteja 
atento especialmente com os moluscos bivalves que devem ser 
aquecidos acima de 85ºC por mais de 90 segundos para evitar 
intoxicação alimentar por Norovírus.  

■Lavar bem as mãos após a utilização do banheiro, antes de preparar 
alimentos e antes das refeições. Lavar e desinfetar bem os utensílios de 
cozinha, etc., utilizando uma solução de hipoclorito de sódio (também 
eficaz na prevenção do novo Coronavírus e Influenza).   

■Quando lidar com vômito ou fezes de pessoa contaminada, utilizar máscara e luvas descartáveis de vinil 
para evitar contaminação secundária e lavar bem as mãos após a limpeza. 

Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center (☎ 0584-75-2322) 

 

RESERVA ANTECIPADA PARA FAZER CONSULTA DE DECLARAÇÃO 

NA DELEGACIA FISCAL (ZEIMUSHO) DE OGAKI 
大垣税務署の申告相談  事前予約を 

A Delegacia Fiscal de Ogaki vai estabelecer o local para declaração definitiva 
referente ao ano 2020 (R2) de 16 de fevereiro à 15 de março de 2021 (exceto sábados, 
domingos e feriados), como de costume no Shimin Kaikan. 
  Antes do dia 15 de fevereiro de 2021, tem como alvo principalmente aqueles que 
estão recebendo pensão pública e será realizada consulta sobre declaração na 
Delegacia Fiscal (zeimusho) ou no Shimin Kaikan (necessita reserva antecipada). 

Maiores informações, no Ogaki Zeimusho Kojin Kazei Bumon (0584-78-4104). 

 

ノロウイルスにご注意を！ 

 

 

 

 

ノロウイルス感染にご注意を！！ 
 

 

 

 

 

 もしものときに・・・   ～急な病気やケガ～ 
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RUSU KATEI JIDO KYOSHITSU (CLASSE DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS 
QUE NÃO PODEM RECEBER CUIDADOS EM CASA APÓS O HORÁRIO 

ESCOLAR DEVIDO À AUSÊNCIA DOS PAIS/RESPONSÁVEIS) 
入室者募集！ 留守家庭児童教室 

 
O município vai realizar a distribuição e recebimento do requerimento de matrícula do Rusu 

Katei Jido Kyoshitsu do ano fiscal R3 (2021), conforme segue abaixo. As pessoas que 
pretendem continuar a frequentar no próximo ano fiscal, também necessitam fazer o 
requerimento.   
▶Quem se enquadra: estudantes da 1ª à 4ª série do shogakko que não podem receber 

cuidado dos pais/responsáveis em casa após o horário escolar por mais de 15 dias por mês. 
▶Data de distribuição e recebimento do requerimento: 16 e 23 de janeiro, 6 e 20 de fevereiro ambos aos 

sábados no horário das 9:30 às 12:00 e 13:30 às 16:30 horas 
▶Local de distribuição e recebimento do requerimento: na classe do Rusu Katei Jido Kyoshitsu localizada 

em cada shogakko ※pessoas da região de Kamiishizu, no Kamiishizu Shugyo Kaizen Center Sho kaigishitsu 
(16 de janeiro e 6 de fevereiro) e Kamiishizu Noson Kankyo Kaizen Center Dai1 kaigishitsu (23 de janeiro e 20 
de fevereiro) 

▶Taxa para cuidar da criança (valor mensal): dependendo do valor do imposto de renda familiar do ano 
anterior, varia de 3,000 à 12,000 ienes. 
※Haverá custos adicionais para utilização em julho▪agosto e utilização de extenção de horário (jikan encho). 

Gratuito para famílias que recebem ajuda subsistência (seikatsu hogo) 
▶Nota: Pessoas que desejam assistência aos sábados, por longo período de tempo ou matrícula de alunos em 

séries elevadas, contactar o Minkan Gakudo Hoikku「Doronko Kodomo Club」(☎0584-47-6400). 
▶Maiores informações: no Setor Shakai Kyoiku Sports-ka (☎0584-47-8063). 
 

EXPOSIÇÃO ESPACIAL 
☰VAMOS NOS APROXIMAR DO MISTÉRIO DO UNIVERSO☰ 

宇宙展     ～宇宙の神秘にせまろう～ 
Quando: 
de 28 de novembro (sab) à 28 de fevereiro de 2021 (dom) das 
9:00 às 17:00 horas 
Local:  
Suitopia Center Art Gallery 
Conteúdo: 
Apresentar o mistério do universo com painéis de fotos e imagens 
Maiores informações: 
Ogaki-shi Bunka Jigyo-dan (0584-82-2310). 

  

 
 
 
 

 

     
Curso de Cultura Japonesa “Comida Japonesa ~Marmita e Almoço Escolar”(Obentou e Kyuushoku) 
Será realizado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Ogaki . 
大垣国際交流協会 日本文化紹介講座 “日本の食文化～弁当と学校給食～” 
 
Quando :17 de Janeiro de 2021(domingo) dás 13:30às15:00 
Local   : Ogaki shi Suito pia Center ― Suito pia hall   
A quem : Estrangeiros que moram na Região Seino Chiiki (Oeste de Gifu) e que tenham filhos até ginásio . 20 
pessoas (por ordem de inscrição).  Obs. Não será permitido que as crianças acompanhem . 
Custo  : Gratuito ( com 1 Marmita (obentou set) por família) 
Incrições apartir do dia 16 de Dezembro (quarta feira) , por e-mail , telefone e ou no escritório da Associação de 
Intercâmbio Internacional de Ogaki. Tel: (0584) 82-2311 e-mail : oiea@mb.ginet.or.jp 
Endereço : Ogaki shi muro hon machi 5-51   
Conteúdo 
No primário e ginásio da escola japonesa ,as crianças comem o “Almoço escolar ” . (na escola as crianças não 
podem levar nem comprar comida e bebida .) Por outro lado em evento escolar (ex.Excursão・Gincana) e no 
Colegial os adolecentes precisam levar de casa a marmita.Uma dieta nutricional balanciada é muito importante 
para o crescimento saudável das crianças.Obentou e o Almoço escolar fazem parte da cultura japonesa .Por favor 
se inscrevam , para os participantes iremos entreguar uma marmita (obentou set). 
Projeto de patrocínio da Takarakuji (loteria) 

 

 

 
 Q U A D R O D E A V I S O S 

掲 示 板 
As informações publicadas neste Quadro de Avisos foram elaboradas 

pelos solicitantes e nos isentamos de qualquer tipo de responsabilidade 
que derive ou esteja relacionada com os conteúdos desta publicação. 

この掲示板に掲載されている情報は、全て依頼者が作成したもので
あり、本書の内容から派生又は関連する一切の責任を負いません 

 

mailto:oiea@mb.ginet.or.jp
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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) 

11 de janeiro 
(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 14 de janeiro (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  
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  

JANEIRO 
6▪27 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

6 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 10 meses Bebês nascidos em fevereiro de 2020 

13 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em junho de 2019 

20 (4ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em dezembro de 2017 

27 (4ª) 
Recepção: 

13:00〜13:30 
Bebês de 4 meses Bebês nascidos em setembro de 2020 

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

