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Espere Um Momento! Antes de Chamar a Ambulância
（ ちょっと待って！

救急車を呼ぶ前に

）

Em caso de ferimento e doença repentina nos domingos,

 Espere um momento!

feriados e no final e início do ano, favor consultar a lista de
clínicas médicas de plantão (referência na página 3).

Quando se ferir ou adoecer repentinamente, caso achar
que não seja emergencial, não chamar a ambulância
precipitadamente. Ao chamar frequentemente a
ambulância em estado sem gravidade, ficará com a
insuficiência de ambulância, podendo ocasionar de não
poder salvar uma vida preciosa, com estado grave por
não dar tempo do grupo de pronto-socorro chegar no
local. Vamos proteger a vida que poderá ser salva com a
colaboração de todos.

Exigência de Ambulância pelo N

o 119
. Sem respiração e pulsação
. Dificuldade para respirar
. Dor de cabeça intensa, dor no peito e barriga
. Nível grave de queimadura em ampla extenção
. Bateu a cabeça e está semiconsciente
. Não pode se movimentar pela fratura
. Está com náusea forte e vômito constantemente
. Está vomitando sangue e sangrando pelo intestino
. Hemorragia sem cessar
. Convulsão constantemente, outros

Consulta por telefone de assistência médica às crianças

Ao ligar no no abreviado #8000, poderá receber do pediatra
e enfermeira, o conselho da forma de tomar medidas
adequadas e do hospital que deverá ir, etc.
(somente em japonês)
●Horário de atendimento:
18:00 ~ 8:00 da manhã seguinte (seg ~ sex)
8:00 ~ 8:00 da manhã seguinte (sáb, dom, feriado, final e
início do ano)

Consider These Things Before Calling An Ambulance
（ ちょっと待って！

救急車を呼ぶ前に ）

 Hold it!

In case of sudden illness or injury on Sundays, Public

Please do not call an ambulance if you think you do not
need urgent assistance in the case of sudden illness or
mild injury. Frequent calling of ambulances for
non-urgent
conditions
may
prevent
emergency
responders from attending and saving people that are
suffering from serious or potentially life-threatening
medical conditions. Your cooperation could help save
many lives.

holidays or Year-end holidays, please check the doctors on

When to call an ambulance (Dial 119)
・No breathing or pulse ・Unable to breathe
・Severe headache, chest pain, stomachache
・Wide range of severe burns
・Head was hit hard and about to lose consciousness
・Bone fracture and unable to move
・Severe nausea and continuous vomit
・Blood vomit or bloody bowel discharge
・Continuous bleeding
・Continuous convulsion
others..
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duty (refer to page 3)

Child Medical Consultation (Kodomo iryou denwa soudan)
You can get an advice from pediatricians and nurses on how
to respond properly and which hospital to consult by calling
the speed dial #8000 (Japanese only)
●Reception Time:
(6:00pm~8:00am /Mon ~ Fri)
(8:00am~8:00am Sat, Sun, holidays)
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Curso de Culinária Para a Prevenção Contra
Acidentes e Catástrofes
（

防災食教室

Emergency Food Lesson
（ 防災食教室 ）

）

When lifeline becomes unavailable during disasters...
Learn self-help skills by experiencing in-pack cooking (a
way of cooking using polyethylene plastic bags).
・When: Feb 20 (Thu) 10:00am ~ 12:00pm
・Where:Shougai Gakushu Center Eiyou Shidou Shitsu
・Eligible: Persons living, working or studying within the
city
・Capacity: 30 persons (first-come first-served)
・Participation Fee: ¥300
・Things to Bring: Apron, Large handkerchief (Bandana),
Hand towel and mask
・Registration: Please contact or go directly to Health
Division until Feb 14 (Fri)

Se Parar a Linha Vital na Hora de Catástrofe...
Vamos aprender tendo experiência através da culinária que
poderá ser preparado fácil em embalagem (cozinhar usando o
saco plástico)
. Data: Dia 20 de fevereiro (qui) 10:00 ~ 12:00
. Local: Centro de Estudos Permanentes sala de orientação
nutricional (Shogai Gakushu Center)
. Alvo: Pessoas que residem, trabalham ou estudam nesta
cidade
. Limite: 30 pessoas (ordem da inscrição)
. Taxa: ¥300
. Trazer: Avental, bandana p/ cabeça, toalha de mão e
máscara
. Inscrição: Até dia 14 de fevereiro (sex), diretamente na Seção
de Saúde ou por telefone

For inquiries: Health Division Mother and Child Health
Section 0574-25-2111 (Ext 389)

Informação: Seção de Saúde Setor de Saúde da Mãe e da
Criança
 0574-25-2111 (R. 389)

Curso de Prevenção Contra Gengivite
（

歯周病予防教室

Lesson to Prevent Gum Disease
( 歯周病予防教室 )

）

A causa no1 do adulto perder os dentes é a gengivite. Se os
dentes não forem saudáveis, além de não poder saborear a
refeição, terá influência na saúde do corpo todo.
Vamos pensar na saúde, através dos dentes?

Gum Disease is the number one cause of adult tooth loss.
Having unhealthy teeth does not only prevent you from
eating delicious food but it also affect your overall health.
Why don‘t you think about health through good oral hygine?

・Data/Horário: Dia 4 de março (qua) 13:30 – 16:00
・Local: Centro de Estudos Permanente (Shogai Gakushu Center)
・Conteúdo: Aula, orientação de escovação e outros
＊Não terá exame dentário
・Conferencista: Dentista Kento Watanabe
・Alvo: Pessoas residentes na cidade
・Taxa: Gratuita
・Trazer: Escova de dente
・Inscrição: até dia 28/fev (sex), diretamente na Seção de
Saúde ou por telefone

・When: Mar 4 (Wed) 1:30pm ~ 4:00pm
・Where: Shougai Gakushu Center
・Content: Guidance, Brushing lecture and etc.
※There will be no dental check up
・Lecturer: Kento Watanabe (Kamo Dental Association)
・Eligible: Persons living within the city
・Participation Fee: FREE
・Things to Bring: Toothbrush
・Registration: Please contact or go directly to Health
Division until Feb 28 (Fri)

Informações: Seção de Saúde Setor de Saúde dos Adultos
☎ 0574-25-2111 (R. 386)

For inquiries: Health Division Adult Health Care Section
0574-25-2111 (Ext 386)

Recrutamento de Membro da Reunião da Criança e
Criação de Filho
（

子ども・子育て会議委員を募集

Looking for Child Care Support
Committee Members

)

( 子ども・子育て会議委員を募集 )

Para realizar melhor o apoio na criação de filho da cidade,
estamos recrutando o membro para deliberar em relação a
educação infantil, cuidar de criança, apoio a criação de filhos,
etc

In order to provide better child care support in the city, we
are looking for committee members to discuss Pre-school
education, Day care and Child care support and other
matters.

・Período: Dia 1/abr ~ 31/mar/2022 (durante 2 anos)
・Vagas: 5 pessoas
・Alvo: Residente na cidade, tendo possibilidade de participar
nas reuniões realizadas durante o dia útil da semana (4 vezes
ao ano, cerca de 2 horas), pais de criança abaixo de 15 anos
・Remuneração: ¥3.000 para cada reunião
・Inscrição: Enviar o currículo até dia 28/fev (sex), diretamente
ou via postal ( 〒 505-8606 Ota-cho 3431-1) na Seção de
Criança
＊Será decidido em março realizando a entrevista
＊Necessário entendimento da língua japonesa

・Term of Office: Apr 1, 2020 ~ Mar 31, 2022

(2 years)

・Needed persons: 5 persons
・Eligible: Parents of children under 15 years old who are
living within the city and are able to attend meetings held
during weekdays (around 2 hours, 4 times per year).
・Compensation: 3,000yen per meeting
・For Application: Please submit your resume directly or
via post mail (〒505-8606 Ota cho 3431-1) to Child
Affairs Division until Feb 28 (Fri)
※Employment will be determined after a job interview on
March
※Please note that knowledge in Japanese language is a
must
For inquiries: Child Affairs Division Child Rearing Support
Section 0574-25-2111 (Ext. 329)

Informação: Seção da Criança Setor de Apoio a Criação de
Filho
☎ 0574-25-2111 (R. 329)
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Plantão aos Domingos e Feriados

Doctors on Duty During Weekends & Holidays
( 休日急患診察当番 )

Lista das clínicas médicas de plantão (9:00 - 17:00)
Medical Institutions (9:00am - 5:00pm)

Data

Date

Nome/Name

TEL

16/fev (dom)

Feb 16 (Sun)

Iwanaga Otorhinolaryngology

25-8749

23/fev (dom)

Feb 23 (Sun)

Ota Medical Clinic

26-2220

24/fev (seg)

Feb 24 (Mon)

Yasuda Internal Clinic

27-5088

1/mar (dom)

Mar 1 (Sun)

Morimoto Kodomo Clinic

66-2522

8/mar (dom)

Mar 8 (Sun)

Tahara Clinic (Kawabe cho)

53-5588

15/mar (dom)

Mar 15 (Sun)

Ikoma Family Clinic

54-1233

Mar 20 (Fri)

Wachi Sukoyaka Clinic

20/mar (sex)

(Yaotsu cho)

43-3001

*O prefixo desta região é 0574. Por exemplo: para telefonar para o Hospital Memorial Kizawa,
teclar (0574) 25-2181.
* The dialing code for these areas is 0574. For example, to call Kizawa Memorial Hospital,
please dial:(0574) 25–2181.
Lista das clínicas odontológicas de plantão (9:00 - 13:00)
Dental Clinics (9:00am – 1:00pm)

Data

Date

Nome/Name

TEL

16/fev (dom)

Feb 16 (Sun)

Nagae Dental Clinic

26-1952

23/fev (dom)

Feb 23 (Sun)

Kamono Dental Clinic

28-2341

24/fev (seg)

Feb 24 (Mon)

Fukuta Dental Clinic

24-0606

1/mar (dom)

Mar 1 (Sun)

Fukui Dental Clinic

26-2266

8/mar (dom)

Mar 8 (Sun)

Matsumura Dental Clinic

26-2221

15/mar (dom)

Mar 15(Sun)

Takenoko Dental Clinic

42-6073

20/mar (sex)

Mar 20 (Fri)

Miyamoto Dental Clinic

24-7070

Payment Consultation
On Sunday

Consulta de Pagamento
aos Domingos
( 日曜納付相談 )

( 日曜納付相談 )

23/fev (dom) 9:00 – 12:00

Feb 23 (Sun) 9:00am – 12:00pm

Consultas para o pagamento do
Seguro Nacional de Saúde (Kokumin kenko
hoken) estará disponível no quarto domingo do
mês.
Obs: De janeiro à março, não haverá consulta na Seção de
Recolhimento de impostos.

Local : Prefeitura de Minokamo
Obs.: Haverá intérprete em Português.
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Payment Consultation for National Health
Insurance (Kokumin kenko hoken)
※Payment Consultation for Tax Collection Division
every 4th Sunday of the month is not available
during January to March
Place: Minokamo City Hall
Note: There will be Tagalog/English interpreter
available.
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mar/Mar

Vacinação, Exames Médicos e Consultas para Crianças

Vaccinations, Health Checkups and Consultations for Children
（ 子どもの予防接種、健診、相談

4 meses

Exames
Médicos

1 ano e 6 meses

Health
Checkups

3 anos

Aulas e
Consultas

Consulta para
bebês de 6
meses
Consulta para
bebês de 9
meses

Lessons &
Consultations

5/mar (qui)
13/mar (sex)
3/mar (ter)
19/mar (qui)

4 months old

6/mar (sex)
17/mar (ter)

Escovação
dos dentes
para crianças de
2 anos
Consulta sobre
crianças (Idade:
0 - 6 anos)

2020

3 月分 ）

Mar 5 (Thu)
Mar 13 (Fri)

1 year and 6
months old

Mar 3 (Tue)
Mar 19 (Thu)

3 years old

Mar 6 (Fri)
Mar 17 (Tue)

5/mar (qui)
13/mar (sex)

Childcare
consultation for 6
month old infants

Mar 5 (Thu)
Mar 13 (Fri)

4/mar (qua)
10/mar (ter)

Development
Consultation for 9
month old infants

Mar 4 (Wed)
Mar 10 (Tue)

Tooth brushing
lesson for 2 year old
Mar 12 (Thu)
children

12/mar (qui)

Infant Consultation
(Age:0-6)

24/mar (ter)

Mar 24 (Tue)

Hoken Center
(Centro de Saúde / Health Center)
É possível solicitar intérprete em Português

Local
Place

English/Tagalog interpreter is available
upon request
(0574)25-2111 (Ramal/Ext. 388)

Consultas em Português
Horário
8:30 - 17:15 (seg-sex, exceto
feriados)
Tel
(0574) 25-2111 (R.364/366)
E-mail
goiken2@city.minokamo.lg.jp
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Consultations in English / Tagalog
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Página Oficial do Facebook da Prefeitura de Minokamo
Minokamo City Hall Facebook Official Foreign Language Page
（ 外国人向けの美濃加茂市役所公式フェイスブック ）

Será postado os eventos e informações da cidade de Minokamo
em português e inglês. Favor clicar o “curtir”.
Please press “Like” to get information from Minokamo City office
that are available in English and Portuguese Language.

FB Page QR Code:

Solicitamos a todos que efetuem o cadastro do Sugmail para receber
mensagens anti-desastres, eventos da cidade, informações e etc.

Endereço do E-mail:
t-minokamo-pt@sg-m.jp

Also register to our Sugumail Service to receive information about City
events and updates during disasters, etc. Register by sending a blank
e-mail to the address on the right

[Direct E-mail] for English Service
t-minokamo-en@sg-m.jp
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