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Avisos da Prefeitura 
O Jornalzinho de Avisos da Prefeitura contém informações selecionadas do Jornal da cidade de 
Hiroshima (Hiroshima Shimin to Shisei) disponível no site da cidade de Hiroshima: 
www.city.hiroshima.lg.jp.  

É publicado duas vezes por mês e pode encontrá-lo no Lounge do Centro de Intercâmbio 
Internacional e em nosso site: h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html  

Salvo indicação em contrário, é provável que escritórios e serviços de consultoria falem apenas 
japonês. 

 

Para obter informações mais recentes em inglês sobre o COVID-19  

em Hiroshima, incluindo números de casos e assistência social, existe 

uma área específica no site da cidade de Hiroshima. Acesse o código QR  

Ícones 

🧑 Quem pode usar o serviço? 

💰 Custo ✏ 
Como 
inscrever 

🏢 Local ⌚ Horário 

🗓 Data  ❔ Informações 

   

 Tópicos 
✽ Consultas com o pessoal da Imigração para   

orientação 

✽ Prevenção de intoxicação alimentar no verão 

 

 

Consultas com o pessoal da 
Imigração para orientação 

出入国在留管理局職員による出張相談 （8/15 日号, P7） 

Funcionários do Escritório Regional de 
Imigração responderão a perguntas sobre o 
status de residência. 

🏢 Salão de Intercâmbio Internacional, 
Centro Inter. de Conferências de 
Hiroshima(Naka-ku, Nakajima-cho 1-5) 

🗓 Segunda sexta-feira de cada mês. 

⌚ 13:30 – 16:00 (30 minutos por pessoa) 

✏ Telefone até às 16:00 do dia anterior do 
dia da consulta. Mencione se você 
precisa de um intérprete. 

❔ Sala de Consultas para Residentes 
Estrangeiros de Hiroshima (Hiroshima 
Shi Gaikokujin Shimin Sōdan Kōnā) 

☎ 241-5010   🖨 242-7452 

⌚ Dias de semana, 9:00 – 16:00   

Prevenção de intoxicação 
alimentar no verão 

家庭での食中毒予防 （8/15 日号, P7） 

No verão, há maior risco de intoxicação 
alimentar causada por bactérias. Siga estas 
três regras para evitar intoxicação alimentar: 

1. Não espalhe germes 
 Use utensílios de cozinha separados para     
carne e vegetais. 
 Lave bem as mãos. 
 Não coloque alimentos em recipentes 
sujos, o risco de contaminação é maior. Lave 
sempre as vasilhas. 

2. Não crie germes 
 Coma os alimentos assim que estiverem 
cozidos. Armazene a 10 ° C ou menos. 

3. Mate os germes 
 Aquecer completamente os alimentos. 
 

❔ 
Divisão de Saneamento de Alimentos 
da Prefeitura (Shokuhin Hoken Ka)  

☎ 241-7434  🖨 241-2567 
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