
ASSISTÊNCIA SANITÁRIA
Você precisa de um médico e não possui a 
autorização de residência (permesso di soggiorno)? 
Foi ao hospital e encontrou problemas para 
entrar? Precisa de informações sobre gravidez ou 
sobre a possibilidade de interrompê-la? Precisa 
de informações sobre a contracepção, doenças 
sexualmente transmissíveis e controles (ex. Pap. 
teste)? 

Venha ao nosso ambulatório médico: será bem 
acolhido e receberá tratamentos no absoluto 
respeito da sua privacidade.
Você receberá orientação sobre como ir ao 
hospital, quais são os seus direitos, como receber 
tratamento mesmo sem ter documentos e sem 
poder pagar. 

É necessário marcar hora para ginecologia, psi-
quiatria, ortopedia, psicologia, neurologia. Chamar 
02.58102599 ou apresentar-se na sede do Naga. 
Para todas as outras consultas não é necessário 
marcar hora. 
Atendimento de 2a à 6a das 9.00 às 12.00 e 
das 14:00 às 17.00e nas 4as das 19:30 às 21:00. a 
21.00.

Contato:
Sede ambulatório, guichê jurídico, guichê imi-
gração e secretaria: 
Via Zamenhof, 7/A - 20136 Milano 
Tel: 02 58102599 - Fax: 02 8392927 
www.naga.it - naga@naga.it 
www.facebook.com/NagaOnlus
Tram 3 – Bus 90/91

Sede Centro Naga Har:
Via San Colombano 8 - 20142 Milano 
TEL. 02 3925466 - FAX:  02 47977047 
coordinamento.har@naga.it
Bus 325/47

Serviços não prestados no Naga:
Procura trabalho – Casa – 
Distribuição de alimento e roupa.

TODOS OS 
SERVIÇOS DO
NAGA 
SÃO GRATUITOS

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA
SOCIO SANITARIA E PER I DIRITTI
DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI



MEDICINA DE RUA
Você mora na rua, num campo, num prédio aban-
donado, num trailer e precisa de informações sani-
tárias ou assistência sanitária? 

O Naga pode chegar até você com um camper e 
os médicos podem realizar a consulta para você e 
todos que moram com você. Contate-nos! 
Telefone: 02.58102599 ou venha diretamente 
ao Naga!

PROSTITUIÇÃO
Você se prostitui e precisa de informações sobre 
doenças sexualmente transmissíveis, sobre os ser-
viços sociais / sanitários, para saber onde fazer 
os testes e receber assistência? A unidade móvel 
do Naga pode chegar até você na rua e lhe dar 
informações e assisténcia no Viale Fulvio Testi e 
no Via Novara. Info: cabiria@naga.it - 345 1301020

CADEIA
Atividade de secretariado social aos detentos es-
trangeiros nas penitenciárias de San Vittore , Bollate 
e Opera e contatos com consulados, família e advo-
gados:
02.58102599 - naga@naga.it

SERVIÇO JURÍDICO
Você precisa de um advogado para caso de expul-
são ou recusa da renovação da autorização de resi-
dência (permesso di soggiorno), da proteção inter-
nacional ou do pedido da cidadania? 

Junto ao serviço jurídico do Naga receberá assis-
tência por parte de nossos voluntários.

De 2° feira a 6° feira das 19.00 às 21.00 Info: 
sportello.legale@naga.it – 02.58102599

GUICHÊ IMIGRAÇÃO
Você precisa de assistência para regularizações, 
renovação da autorização de residência (permesso 
di soggiorno), preenchimento kit, casamento, de-
creto fluxos, vistos, reservas CUPA, cidadania, etc.?

No guichê imigração do Naga receberá assistên-
cia e acompanhamento por parte dos nossos vo-
luntários.

Todas as 3as e 5as feiras a partir das 14:00 e nas 4as 
a partira das 09:00 com hora marcada. 
Chamar 02.58102599 ou apresentar-se na sede do 
Naga. 

ASSISTÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO, 
PARA REQUERENTES ASILO, 
REFUGIADOS E VITIMAS DE 
TORTURA.
Você fez pedido de asilo e precisa de assistência? 
Quer apresentar requerimento de asilo? 
Recebeu recusa e quer recorrer? 
Sofreu torturas ou perseguições e precisa de 
assistência? 
Deseja tomar um chá em companhia, freqüentar 
um curso de Italiano ou de informática, ou 
aprender a consertar uma bicicleta? 

Venha ao Centro Naga Har para Requerentes Asilo, 
Refugiados, Vitimas de Tortura do Naga: receberá 
assistência, informações e terá a possibilidade de 
fazer muitas atividades. 

Via San Colombano 8 - Milano; 
todos os dias (no fim de semana também) a partir 
das 14,30.
Tel. 02 3925466 – coordinamento.har@naga.it


