




Calendário de Saúde
Programação do mês de Setembro

健診カレンダー 2018年9⽉予定
 - Os moradores da região de Minakuchi e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Minakuchi-Hoken-Center.
 - Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka e Konan, podem participar do exame realizado no Koka-Hoken-Center.
 - Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka, Konan e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Konan-  
   Hoken-Center e Kaede-Kaikan. 
 - Não é necessário fazer reserva. Compareça diretamente no local. Horário de recepção: 13:00 ~ 13:30 horas

Tipo de exame :
Data de 

nascimento:
Dia do exame : Local : O que portar :

Exame infantil
de 4 meses 2018 / 05

19 de Setembro
 (4ª.feira)

Kaede-Kaikan

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,

troca de roupa e leite

25 de Setembro
(3ª.feira)

Shigaraki-
Hoken-Center

27 de Setembro
(5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Exame infantil 
de 10 meses

2017 / 10

13 de Setembro
 (5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda, 

troca de roupa e leite

19 de Setembro
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

25 de Setembro
 (3ª.feira)

Shigaraki-
Hoken-Center

Exame infantil de 
1 ano e 8 meses

2017 / 01

05 de Setembro
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan
Caderneta maternal,
questionário e fralda20 de Setembro

(5ª.feira)
Minakuchi-

Hoken-Center

Exame infantil de
2 anos e 6 meses 

2016 / 02

05 de Setembro
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan Caderneta maternal,
questionário e questionário do

exame de audição
(faça o exame em casa)

10 de Setembro
(2ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

2015 / 02

03 de Setembro
(2ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame de

acuidade visual. Poderá
recolher a urina e trazer em um

recipiente limpo.)

26 de Setembro
(4a.feira)

Kaede-Kaikan

Informações: Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka)   TEL: 0748-69-2167   FAX: 0748-63-4085

     

Campanha de segurança no trânsito de Outono 
秋の全国交通安全運動の実施

Para que todos os cidadãos possam se habituar e praticar corretamente as regras de trânsito, e
com o propósito de evitar acidentes de trânsito através da propagação e penetração da ideologia

de segurança no trânsito, será realizada a campanha de segurança de trânsito de outono,
 entre os dias 21 a 30 de Setembro.

【4 Pontos importantes da campanha】
・Garantir o tráfego seguro das crianças e idosos e prevenção de acidente de trânsito de 

motoristas idosos
・Prevenção de acidente ao andar de bicicletas ou caminhar de tarde ou a noite
・Uso correto dos cintos de segurança em todos os assentos e 

o uso do banco apropriado para crianças
・Eliminação de motoristas embriagados

                          Dia 30 de Setembro  é o  “ Dia que visamos o acidente de trânsito zero! ”
Vamos promover a educação e obediência das regras de trânsito, visando uma província 

segura e tranquila sem acidentes de trânsitos. 

Informações: Dpto. de Segurança de Vida e Meio Ambiente (Seikatsu-Kankyo-Ka) TEL: 0748-69-2143




