


Festival de Aprendizado e Experiências em Kafuka 2019
(Manabi-Taiken-Festa)  まなび・たいけんフェスタ 2019 in かふか

>>>> Data: dia 10 de Março (Domingo) 
>>>> Local: Kafuka-Shogai-Gakushu-Kan    >>>> Horário: das 9:30 ~ 15:00 horas

   Conteúdo: Cantinho de experiências, contemplação dos astros durante o dia, exposições de fotos e    
                      artesanatos, apresentações de línguas de sinais, guitarra e ocarina, feirinhas e outros

Informações : Manabi-Taiken-Festa-Jikko-Iinkai  Tel: 0748-88-4100   Fax: 0748-88-5055

MARÇO É O MÊS DE REFORÇO NA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
    Para uma cidade que ninguém seja levado ao suicídio

３⽉は⾃殺対策強化⽉間   誰も⾃殺に追い込まれることのないまちへ
 O mês de Março quando ocorre grandes mudanças no ambiente de vida, é também o mês que
registra um número elevado de suicídio em todo o Japão, portanto é indicado como o mês de reforço na
prevenção de suicídio. 
  A maior parte dos suicídios são causados pela pressão psicológica devido a vida diária, lar, trabalho,
saúde e outros, e a pessoa acaba optando pela morte como a última opção. 
 Não pense “isso não tem nada a ver comigo”, todo nós precisamos nos interessar pelo próximo e
compreender profundamente sobre o suicídio.  Vamos repensar o que podemos fazer para proteger
vidas preciosas?

< O que você também pode fazer >  Saber mais sobre o “Porteiro de vidas” (Gatekeeper)
  O “Porteiro de vidas” é aquele que percebe o sinal do perigo de suicídio e consegue se
envolver com a pessoa. As 4 funções do “Porteiro de vidas” são: 

 ●  Perceber: Perceber alterações nos familiares e amigos e conversar com eles
 ●  Ouvir: Ouvir a pessoa valorizando o sentimento dela
 ●  Interligar: Estimular a consulta com o especialista o mais rápido possível juntamente com a     
                        colaboração de familiares e amigos 
 ●  Acompanhar: Acompanhar juntamente a situação com ternura no coração

Informações: Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka) Tel: 0748-69-2168 Fax: 0748-63-4085

Salas do mês de Março・3⽉各種教室等
Salas Data e local  Correspondentes Conteúdo

Sala para 
mamães e

bebês
ベビーママ教室

Dia 11 (2a.f)
Minakuchi-

Hoken-Center
Nascidos em

2019/01

Explicações sobre brincadeiras,
desenvolvimento do bebê,

prevenção de acidentes, vacinas e
a saúde da mamãe. 

(Calendário de exames pág. 4)
Dia 13 (4a.f) Kokomoori

Sala de
refeições

para
desmame
離乳⾷教室

Dia 08 (6a.f)
Minakuchi-Hoken-Center
※Necessário reserva

Responsáveis de
crianças entre
5 ~ 7 meses 

Conversas sobre o
desenvolvimento bucal do bebê e
como começar com as refeições

de desmame. 
(Calendário de exames pág. 7)

Salão para
mamães

リトルママサロン

Dia 12 (3a.f) Kaede-Kaikan
Crianças que não

frequentam a creche
e/ou jardim da
infância e seus
responsáveis 

Intercâmbio entre os responsáveis
onde poderão conversar sobre

preocupações ligadas a
puericultura e outros. 

(Calendário de exames pág. 8)

Dia 13 (4a.f) Minakuchi-Hoken-Center

Dia 19 (3a.f) Shigaraki-Hoken-Center

Dia 22 (6a.f) Kokomoori

Dia 27 (4a.f) Tsuchiyama-Hoken-Center

Consulta
Saudável
すこやか相談

Dia 11 (2a.f) Koka-Hoken-Center

Consulta sobre a saúde, consultas para gestantes, 
nutrição e outros 

(Ver o Calendário de exames pág. 8)
※Necessário reserva

Dia 12 (3a.f) Kaede-Kaikan

Dia 14 (5a.f) Minakuchi-Hoken-Center

Dia 19 (3a.f) Shigaraki-Hoken-Center

Dia 27 (4a.f) Tsuchiyama-Hoken-Center

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



Calendário de Exames
Programação do mês de Março

健診カレンダー 2019年3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 : Nascimento: Dia do exame : Local : O que portar :

Exame infantil
de 4 meses

2018 / 11

Dia 14 de Março
 (5ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,

troca de roupa e leite

Dia 19 de Março
(3ª.feira)

Shigaraki-
Hoken-Center

Dia 27 de Março
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

Exame infantil 
de 10 meses

2018 / 04

Dia 06 de Março
 (4ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda, 

troca de roupa e leite

Dia 19 de Março
(3ª.feira)

Shigaraki-
Hoken-Center

Dia 27 de Março
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

Exame infantil de 
1 ano e 8 meses

2017 / 07

Dia 11 de Março
(2ª.feira)

Kaede-Kaikan
Caderneta maternal,
questionário e fraldaDia 13 de Março

(4ª.feira)
Minakuchi-

Hoken-Center

Exame infantil de
2 anos e 6 meses 

2016 / 08

Dia 07 de Março
(5ª.feira)

Kaede-Kaikan Caderneta maternal,
questionário e questionário do

exame de audição
(faça o exame em casa)

Dia 25 de Março
(2ª.feira)

Minakuchi-
Hoken-Center

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

2015 / 08

Dia 07 de Março
(5ª.feira)

Kaede-Kaikan Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame de
acuidade visual. Poderá recolher a

urina e trazer em um recipiente limpo.)
Dia 18 de Março

(2a.feira)
Minakuchi-

Hoken-Center

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

Consulta jurídica・法律相談
    Advogados da associação de advogados de Shiga, estarão atendendo os moradores da cidade 
gratuitamente. As reservas são iniciadas 2 semanas antes da consulta.

Data: Local: Horário: Limite:

Dia 07 de Março (5a.f.)
Minakuchi-Shakai-Fukushi-Center 13:00

~
16:00

  6 vagas
 (30 minutos gratuito)

Dia 14 de Março (5a.f.)

Dia 28 de Março (5a.f.) Shigaraki-Chiiki-Shimin-Center

Reservas e Informações: Shakai-Fukushi-Kyoguikai    TEL: 0748-62-8085   FAX: 0748-63-2021

Prevenção de acidentes de trânsito de crianças e idosos
新⼊学（園）児と⾼齢者の交通事故防⽌

  Chegando a primavera, muitas crianças ingressam em
creches, jardim da infância e escolas. E aumenta também
as oportunidades dos idosos sairem de casa devido ao
clima agradável. Todos os motoristas, ao verem crianças e
idosos,  devem  prever  o  perigo  de  atos  inesperáveis  e  dirigir  com
segurança. Os pais e adultos devem ensinar as crianças sobre a lei de
trânsito para assim evitar acidentes trágicos. Os idosos devem certificar-
se da segurança, para evitar de se depararem com acidentes.

>>>Informações: Dpto. de Segurança e Meio Ambiente 
(Seikatsu-kankyo-Ka) Tel :0748-69-2143 Fax: 0748-63-4582

Campanha de prevenção de
incêndio  de primavera

春の火災予防運動を実施します

>>>> Período :  
Dia 1 (6a.f) ~ 7 (5a.f) de Março

  Nessa estação onde o ar fica seco, o
incêndio  pode  acontecer  com  mais
facilidade.  Vamos  tomar  cuidado  no
manuseio de aquecedores e outros.

>>>Informações:  Sede do Corpo de
Bombeiros de Koka  Tel: 0748-62-7932




