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Informativo de Gifu-ken 

Informações da Província  
de Gifu 

 

Abril de 2019 
 
 

Eventos em destaque do mês 
 

Reconstrução do prédio da sede do 

Governo de Gifu 
 

A província de Gifu continua avançando na 

reconstrução da sede do governo. As obras do prédio 

principal serão iniciadas neste ano fiscal e o término 

está previsto para 2022. É possível visualizar o projeto 

executivo da obra, elaborado em fevereiro de 2019, na 

própria sede do governo de Gifu e em outros locais.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Locais para acesso ao manual do projeto executivo]  

・ Sede do Governo e nas Secretarias regionais 

(inclusive nos postos nas cidades de Gujo e Gero) 

・Website 

◆ Informações: Seção de Construção do Prédio da 

Sede do Governo de Gifu – Kenchosha Kensetsu-ka   

☎ 058 (272) 1148 (em japonês)  

◆Palavra-chave: 岐阜県庁舎 実施設計 

●População da província 

1.998.495 pessoas 
(409 a menos) 

Homens: 969.228 (288 a menos) 
Mulheres:1.029.267 (121 a menos) 
※Dados de 1º de janeiro de 2019 

※( ) = em comparação ao mês anterior 
Veja os dados atualizados no site da  
Seção de Estatísticas do Governo.  

 

Facebook ”Seiryu no Kuni Gifu” 
Divulgação de informações no Minamodayori!! 

    岐阜県 ミナモだより   Busca 

Programa televisivo do governo 

「Gifu Kensei Hotline」 

 

(transmissão) quinta-feira 18:53～18:57 

(reprise) terça-feira 21:54～21:58 

 
 
 
 

ポルトガル語版／Português 

Aperte o botão d e 
obtenha informações 
da sua região! 

As “Informações da Província de Gifu” 
também são exibidas por transmissão 
de dados no Gifu-chan (canal 8)! 

Ilustração externa do novo prédio 
 

Resumo do Projeto Executivo 

Conceito 

● Base da administração pública 

Base da administração pública que sustenta 
constantemente os serviços públicos  

● Símbolo do “Seiryu-no-kuni Gifu” 

Divulgar os atrativos da província composta por 
uma vasta natureza e culturas tradicionais.   

Breve descrição da construção 

● Torre administrativa:  
Estrutura metálica, Estrutura Menshin 
(isolamento de base). (Uma parte é 
Taishin - resistente a terremoto) 
21 andares  106m de altura   

Área total do piso: 68,303m² 
 

● Torre da Assembléia:  

Estrutura metálica, Estrutura Taishin 
(resistente a terremoto) 
6 andares  32m de altura   

Área total do piso: 13,937m² 
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Caixa informativa 
 

Guia  Consultas sobre imóveis desocupados é na “Consultas Gerais sobre Moradia e Imóveis 

Desocupados” 

Neste atendimento direcionado a proprietários de imóveis desocupados, serão recebidas consultas sobre 

gestão e utilização adequada, desmanche, entre outros.   

●Data: Toda terça e sexta-feira 13:00～16:00 

●Local: Corporação Pública Habitacional da Província de Gifu – Ken Jutaku Kyoku Kosha (Ogaki-shi) 

●Valor: Gratuito ※É necessário agendar. 

●Inscrições e informações: Corporação Pública Habitacional da Província de Gifu – Ken Jutaku Kyoku Kosha  

☎ 0584 (81) 8511 (Atendimento em japonês)    

●Palavra-chave: ぎふ空き家すまい相談室 

 

Recrutamento Recruta-se Monitores das Ações do Governo 2019 (Kensei Monitor) 

Recruta-se monitores das ações do governo para receber opiniões dos cidadãos da província e aplicá-las nas 

políticas e projetos do governo de Gifu.    

●Período: 22 de março (sex) a 26 de abril (sex) 

●Atividades: Colaboração para responder a enquete sobre as ações do governo (umas 3 vezes por ano) 

●Período para exercício da função: Junho de 2019 a Maio de 2020 

●Forma de inscrição: website, correios ou FAX 

●Inscrições e Informações: Seção de Relações Públicas do Governo de Gifu – Kencho Koho-ka 

☎ 058(272)1118 (Atendimento em japonês) 

●Palavra-chave: 岐阜県県政モニター 

 

Guia  Adquira a loteria Dream Jumbo Takarakuji nesta província!  

Em torno de 40% da renda arrecadada com as vendas das loterias nesta província vai para os fundos do 

governo da província de Gifu e será investida em projetos próximos como os relacionados ao desenvolvimento 

dos municípios, em medidas relacionadas às questões sobre o envelhecimento da sociedade, à baixa 

natalidade, etc. Colabore adquirindo as loterias nas casas lotéricas desta província ou pelo site oficial, por 

favor.  

●Período de vendas: 1º (seg) a 26 de abril (sex)  

●Informações: Seção de Finanças do Governo de Gifu – Kencho Zaisei-ka 

☎ 058(272)1130 (Atendimento em Japonês)  

 

Recrutamento  Inscrições abertas para solicitação do Subsídio Fundo Ai no Tomoshibi      

São oferecidos subsídios para atividades de assistência social promovidas por pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos como as de Bem-estar Social.  

●Período de inscrição: 25 de março (seg) a 7 de maio (ter) 

●Forma de inscrição: Enviar os documentos necessários por correios ou levar pessoalmente para a seção 

responsável por assistência social do município na qual se encontra o escritório.  

●Informações: Seção de Bem-estar Regional – Kencho Chiiki Fukushi-ka 

☎ 058(272)8261 (Atendimento em japonês)     

●Palavra-chave: 岐阜県愛のともしび基金 

 

Guia  Sobre o controle de navegação de moto aquática (jet ski)  

Está sendo realizado um controle de navegação de motos aquáticas no rio Nagara que passa pela cidade de 

Gifu para evitar acidentes entre pessoas que utilizam o rio por lazer e as motos aquáticas. Respeite as regras 

e utilize o rio de forma segura.  

●Informações: Seção de Rios da Província de Gifu – Kencho Kasen-ka 

 ☎ 058(272)8603 (Atendimento em japonês)  

●Palavra-chave: 長良川 水上オートバイ規制 
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Recrutamento Será realizado processo seletivo de policiais (nível superior) 

●Período de inscrições: Até o dia 10 de abril (qua) 

●1ª fase: 12 de maio (dom) 

●Local da prova: Colégios de ensino médio da cidade de Gifu 

●Formulário de inscrição: Disponível na sede da polícia da província de Gifu, delegacias ou nas bases 

comunitárias de segurança (koban/chuzaisho) mais próximas.  

※Inclusive, pode ser obtido pelo site da polícia da província de Gifu 

●Inscrições e Informações: Seção de Assuntos Policiais da Polícia da Província de Gifu – Kenkei Keimu-ka  

☎ 058(272)3140 (Atendimento em japonês)   

●Palavra-chave: 岐阜県警察官採用 

 

 

Essas informações são do dia 28 de fevereiro de 2019.   
Para mais informações relacionadas a esta página, consulte o Ken Koho-ka (Seção de Relações Públicas do 

Governo de Gifu) ☎058-272-1111(Principal) (Atendimento exclusivo em japonês) FAX 058-278-2506 

Colaboração para tradução：Centro Internacional de Gifu  http://www.gic.or.jp 


