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Fevereiro- Pagamento do Subsídio Infantil 
(Jidou Teate, Tokurei Kyufu) 

 
O subsídio infantil será pago no dia 10 de fevereiro (sexta), referente ao período de outubro de 2016 a  
janeiro de 2017, através do depósito em conta às pessoas que se enquadram no sistema. 
Conferir o depósito através da caderneta da conta bancária. 
As pessoas que não fizeram a solicitação do subsídio infantil na ocasião da mudança  
para a cidade de Ueda ou nascimento de filhos e outros, deverão providenciar com urgência.   
Caso não tenha apresentado o formulário de atualização da situação em junho  
de 2016 (Jidou teate, Tokurei Kyufu Genkyo Todoke ) em papel de cor verde, apresentá-lo  
urgentemente. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka tel. 23-5106,  
Centros de Atendimento de Maruko tel. 42-1039, Sanada tel. 72-2203 e Takeshi tel. 85-2067   

。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 
 
Atendimento em português no Fureai Fukushi Center,  todas as 

quartas-feiras das 14h às 16h ( dúvidas, problemas, ler textos em japonês, etc). 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
 
 

Ingeriu bebida alcoólica?  
Não dirija e não deixe dirigir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXOS RECICLÁVEIS AOS SÁBADOS (10h ~ 12h) 

 

Quantos somos? (dados de 01 de janeiro/2017) 
População total de Ueda: 159.271     
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 600 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 98 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 189 
Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.487 

VISITEM O SITE DE UEDA!!!!! 
Consulte!! www.city.ueda.nagano.jp clicar o (Foreign Language). Poderá encontrar informações  
úteis para facilitar a sua vida no Japão. Os interessados em receber o informativo mensal da  
Prefeitura de Ueda ou quaisquer outros avisos, favor enviar e-mail para : 
Luzia Kinoshita :simin@city.ueda.nagano.jp  

04/fev a)Tsuruya (Yamaguchi) b) Matsuya (Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 

11/fev a) Valor ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 

18/fev a) Yaofuku ( Kosato) b) A Coop (Shioda)  

25/fev a) Seiyu ( Ueda Higashi, perto do Aeon) b) Shiodano Shopping ( Big) c) Takeshi Jichi Center 

http://www.city.ueda.nagano.jp/
mailto:simin@city.ueda.nagano.jp


Declaração do Imposto de Renda   
 

Período para declarar a renda: 16 de fevereiro (quinta) ~ 15 de março (quarta)  

(exceto sábados e domingos) 

Documentos necessários para a Declaração de Renda: 
- Guensen original e as pessoas com renda no ramo de comércio, agricultura e imóveis deverão 
apresentar o balanço(Shuushi Uchiwake) e livro de contabilidade(Chobo). 
- Comprovante de dedução (Kojo shoumeisho) de Shakai Hoken, Seguro de vida (Seimei Hoken), Seguro 
contra terremoto, etc. 
- Carteira de deficiente (Shougaisha techo), Carteira para tratamento educacional (Ryoiku techo), recibos 
de despesa médica, etc. 
- My Number Card (cartão de aviso ou cartão com fotografia) . Pessoas  que não possuem o cartão My 
Number com fotografia, apresentar documento de identificação (Zairyu Card ou carteira de motorista), 
inclusive de todos os declarantes e dependentes. 
- Caderneta da conta bancária, carimbo Inkan.  
Local: Ueda Santomyuze, de 16 a 24 de fevereiro,   
       Ueda Souzokan, de 27 de fevereiro a 15 de março,  
Horário: 9h ~ 11h30 e 13h ~ 16h 
Posto de atendimento de Maruko: 16, 17 e 27 de fevereiro a 15 de março. 
Postos de atendimento de Sanada e Takeshi: 16 de fevereiro a 15 de março. 
e outros locais de atendimento (informar-se pelo telefone abaixo). 
Horário: 9h ~ 11h e 13h ~ 15h30 

 
Deverá fazer a declaração mesmo não possuindo renda. 
O cálculo da mensalidade do Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Hoken), Seguro de saúde para idosos 
(Kouki Koureisha Iryo Hoken) e Seguro de cuidados (Kaigo Hoken) são baseados na declaração de renda. 
Caso não efetue a declaração, não poderá comprovar a inexistência da renda e poderá deixar de receber 
alguns benefícios (não há necessidade de fazer a declaração caso conste como dependente de alguém 
registrado na mesma família no sistema de imposto). 

 
Dedução : 
Poderá obter dedução de imposto declarando a despesa médica, shakai hoken, dependentes, viúvo(a) , 
etc.  

 
Não necessita declarar a renda para tributos municipal e provincial quando: 
1) Fará o Acerto da Declaração (Kakutei shinkoku) do imposto de renda e imposto especial para 

reconstrução da região afetada pelo terremoto.  
2) Possui renda única cuja empresa contratante apresentou o demonstrativo da renda à Prefeitura de 

Ueda. 
3) A aposentadoria é a única renda e se enquadra em um dos ítens abaixo: 

a) Menos de 65 anos de idade e o valor da aposentadoria é inferior a 1.015.000 ienes/ano. 
b) Mais de 65 anos de idade e o valor da aposentadoria é inferior a 1.515.000 ienes/ano 

4)  Não teve renda no ano 2016 e foi declarado como dependente por um membro da família. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zeimu Ka, telefone 23-5115 

 

★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★ 

 

Acerto da Declaração de Renda de 2016:  
Local: Receita Federal de Ueda (Ueda Zeimusho)  
Data/Horário: de 16 de fevereiro a 15 de março das 8h30 às 17h. 

Deverão fazer o acerto da declaração de renda quando:   
1) A renda adquirida através de comércio, agricultura, imobiliárias, 

etc, ultrapassou o valor das deduções estabelecidas para cada categoria. 
2) O valor do salário anual ultrapassou 20.000.000 ienes. 
3) Assalariados que além do salário possui outra renda superior a 200.000 ienes.  
4) Recebeu salário de mais de 2 empresas e o total da soma de outras rendas e dos salários que não 

foram incluídos no ajuste do final do ano, ultrapassou 200.000 ienes. 

 
 



 
Possibilidades de receber a devolução do imposto pago a mais através de salários e 
aposentadorias: 
1) Comprou imóvel para moradia através de financiamento. 
2) Teve despesas médicas de alto valor durante o ano. 
3) Foi vítima de desastres e furtos. 
4) Parou de trabalhar durante o ano passado e ainda continua desempregado. 
5) Pagou a anuidade do Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) 
Aposentados :  
Os aposentados que receberam aposentadoria inferior a 4.000.000 ienes e imposto a pagar inferior a 
200.000 ienes, excluindo impostos sobre a aposentadoria pública, não necessitam fazer o acerto da 
declaração (exceto em caso de haver devolução, fazer o acerto). 
Porém, pessoas que receberam a aposentadoria do exterior deverão fazer o acerto da declaração. Há 
casos que deverão fazer a declaração para imposto municipal e provincial.  

Imposto especial para reconstrução (Fukko Tokubetsu Shotokuzei): 
É o imposto especial destinado à reconstrução da região vítima do grande terremoto que assolou o Japão 
em março de 2011. 
Todos os possuidores de renda deverão contribuir com 2,1% do imposto de renda até o ano 2037. 
 
Documentos necessários para o Acerto da Declaração (Kakutei Shinkoku): Guensen, Recibos, 
Comprovantes, Caderneta bancária, carimbo Inkan e documentos pessoais de identificação. 
 

★ Poderá fazer o Acerto da Declaração (Kakutei Shinkoku) através da Home page (www.nta.go.jp) 

“Kakutei shinkokusho sakusei koona” imprimir e enviar juntamente com documentos necessários pelo 
correio.  
Maiores informações : Ueda Zeimusho, telefone 0268-22-1234 
 

★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★ 

 
Emissão de documento para Dedução do Imposto de Renda 
 
Será emitido um documento referente às pessoas com necessidades de assistência e cuidados 
reconhecidas. O documento poderá ser utilizado para dedução do imposto de renda (koujo) . Para saber 
se enquadram no sistema, informar-se nos setores abaixo listados . 
 

◆Certificado de portador de deficiência para dedução no IR (Shougaisha Koujo Taishousha Ninteisho) 

É documento que, mesmo não possuindo a Carteira de Portador de Deficiência, reconhece que as 
condições são equivalentes às de portadores de deficiência e poderá receber dedução no Imposto de 
Renda (shougaisha koujo). 
 
Publico-alvo: com mais de 65 anos de idade e comprove a condição de portador de deficiência 
estabelecida pela prefeitura de Ueda através de documento relativo ao reconhecimento da necessidade 
de cuidados. 
 

◆Atestado de comprovação e parecer médico que substitui o Certificado de uso da fralda geriátrica (para 

adultos) (Omutsu shiyo shoumeisho ni kawaru shujii ikensho naiyo kakuninsho). 
É o documento necessário para poder incluir a despesa de fraldas geriátricas como despesa médica para 
a dedução no imposto de renda. 
 
Público-alvo: pessoas que já receberam a dedução referentes às despesas de fraldas geriátricas nos 
anos anteriores e comprove através do Atestado do parecer médico, necessário para o reconhecimento 
da necessidade de cuidados (Yo Kaigo Ninten), a condição de acamado e com possibilidade de 
incontinência urinária . 

※As pessoas que irão pedir a dedução pela primeira vez, devem apresentar o certificado de uso de 

fraldas geriátrica (Omutsu Shiyo Shoumeisho) emitido pelo médico.   
 
Maiores informações: prefeitura de Ueda seção Koureisha Kaigo Ka TEL 23-5140, Maruko 42-0092, 
Sanada 72-4700, Takeshi 85-2119 

 

http://www.nta.go.jp/


Inscrições para moradia pública provincial de Ueda e Tomi 
(Ken Ei Juutaku ) 
 
Período de inscrição: 15 (quarta) a 24(sexta) de fevereiro de 2017  

Horário: das 8h30 às 17h 
Local: Jutaku Kyoukyu Kousha Ueda Kanri Center 

 (No prédio sul de Ueda Goudo Chousha Minami To Nai) 
Sorteio: 07 de março (terça) a partir de13h30 no Ueda Goudo Chousha  
Visita à moradia: 08 de fevereiro (quarta) 
Maiores informações:  homepage (http://www.nagano-jkk.jp/) ou  Nagano Ken Jutaku Kyoukyu Kousha 

Ueda Kanri Center - 0268- 29-7010 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 
Desativação da Máquina Automática  
As máquinas automáticas de emissão de Atestado de Residência (Juuminhyo) e Atestado de Carimbo 
(Inkan Shoumeisho) que estão instaladas em três locais na cidade de Ueda (Prefeitura, Centro de 
Atendimento de Maruko e Ueda Souzokan) serão desativadas a partir de 01 de abril de 2017, devido ao 
desgaste das máquinas e início de emissão de certidões nas lojas de conveniências. 
Poderá continuar utilizando o cartão (Shimin card) para solicitar o Inkan Shoumeisho no balcão da 
Prefeitura. 
As pessoas que possuem o Cartão My Number poderão obter os certificados (Juminhyo e Inkan 
Touroku Shoumeisho) nas lojas de conveniências (CircleKSunkus, Seven Eleven, Family Mart e Lawson 
que possuem multi-copidora) em todo o Japão,  
O Cartão My Number com fotografia poderá ser utilizado também como documento de identificação. 

Para fazer o Cartão My Number (com fotografia) 
◆ Caso possua o formulário de solicitação(※) e não houve mudança no endereço e nome 

※ Anexo na parte inferior do aviso do cartão My Number enviado após outubro de 2015. 

Escrever o nome, carimbar o Inkan no formulário, anexar fotografia e enviar dentro do envelope anexo 
pelo correio. Poderá fazer a solicitação através do computador ou smartphone (vide explicações no 
panfleto enviado juntamente com o aviso do cartão My Number). 
◆ Caso tenha perdido o formulário de solicitação e houve alteração nos dados  
Baixar o formulário no site do My Number Card ou pegar no balcão de atendimento da prefeitura (abaixo). 
Para as pessoas que sabem o número do My Number, a prefeitura poderá enviar o formulário de 
solicitação pelo correio.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka tel 21-0210, Centros de Atendimento de Maruko 
tel. 42-1052, Sanada tel. 72-0154 e Takeshi tel. 85-2827. 
 

◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇ 
 

 Seguro mútuo contra acidentes de trânsito do ano 2017 
(Nagano Kenmin Koutsu Saigai Kyousai) 

É um sistema de seguro mútuo com pagamento de uma certa quantia para confortar (mimai kin) quando o 
segurado sofrer acidente de trânsito.  

Período: de 1º. de abril de 2017 ou a partir do dia seguinte à inscrição até 31 de março de 2018. 
Público alvo: Residentes da cidade de Ueda (dependentes que não residem em Ueda por motivos de 
estudo podem se inscrever). 

Taxa: 400 ienes por pessoa, exceto para alunos do primário (shougakko) ou ginásio (chuugakko) que 

deverão se inscrever em grupo através da escola (100 ienes por aluno). 

Inscrição: nas Associações do Bairro até meados de março preenchendo o formulário  

juntamente com o dinheiro, pelo correio ou na Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka,  
Centros de Atendimentos e Instituições financeiras da cidade, exceto do correio.  
Para crianças antes da idade escolar, nascidas depois de 02 de abril de 2011,órfãos em  
consequência de desastres, pessoas que recebem ajuda de subsistência, portador da  
carteira de deficientes físicos de grau 1 a 3, distúrbio psiquiátrico , Ryouiku Techo e outros  
não tem necessidade de fazer a inscrição, a prefeitura pagará a despesa da inscrição. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Seikatsu Kankyou Ka tel. 22-4140 
 
 

http://www.nagano-/


 
 Consulta gratuita com despachante em japonês 
               (Gyousei Shoshi Muryou Soudan Kai) 
Assuntos relacionados à conversão de terreno agrícola, autorização para comércio, herança, testamentos, 
tutela, procedimentos para obtenção de visto de permanência para estrangeiros, transferência de nome 
na compra ou venda de veículos, etc. 

Data e horário: 18 de fevereiro (sábado), das 9h～12h 

Local: Chuo Kouminkan 
Maiores informações: Nagano Ken Gyousei Shoshi Kai Ueda Shibu, telefone 25-8720 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Consulta gratuita “One stop” 
 

Consultas diversas com especialistas de vários setores. 
Data e horário: 06 de fevereiro (segunda) a partir de 13h30 
Local: Ueda Shoko Kaigui Sho (Câmara do Comércio e Indústria de Ueda) 
Consultores: Consultor fiscal, Despachante jurídico, Consultor de causas trabalhistas e seguro social, 
Despachante administrativo, Consultor de gerenciamento de pequenas e médias empresas, Agente de 
registro de marcas e patentes e outros . 
A consulta será gratuita e sem necessidade de inscrição antecipada.  
Maiores informações: Ueda Shoko Kaigui Sho, telefone 22-4500 ou no setor Shoko Ka da Prefeitura de 
Ueda. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 
Consulta sobre Saúde e Cotidiano 
Data: todas as sextas-feiras do período de 03 a 31 de março ds 9h30 às 16h 
Local: Ueda Hoken Fukushi Jimusho 
Assunto: consulta com advogado e consulta sobre saúde com enfermeira da administração pública (uma 
pessoa/hora), consulta sobre emprego e asistência social. 
Público alvo: pessoas com necessidades de consulta jurídica com problemas de desemprego, falência, 
diversas obrigações, problemas familiares, problemas de saúde como desânimo, insônia. Pessoas com 
necessidades de consulta sobre assistência social e emprego. 
Taxa: gratuita 
Inscrição: Uma semana antes do dia da consulta. (4 dias antes do dia da consulta com advogado) pelo 
telefone abaixo. 
Maiores informações: Ueda Hoken Fukushi Jimusho telefone 25-7149 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Entrevista coletiva para emprego da região de Ueda 
<< Ueda Chiiki Shushoku Mensetsu kai >> 
 

Para estudantes do ensino médio e superior com previsões de formarem-se 
em março de 2017, pessoas com menos de 3 anos após a formatura ou 
público em geral que estão procurando emprego.  
Data: 10 de fevereiro (sexta) das 13h às 16h 
Local: Ueda Tokyu REI Hotel (antigo Ueda Toukyu Inn) 
Sem necessidade de inscrição antecipada. Taxa gratuita. 
Será realizado seminário para ajudar os formandos a conseguirem 
emprego  
Horário: 12h ~ 12h50  
Participantes: 30 pessoas  
Sem necessidade de inscrição antecipada              
Maiores informações:Ueda Shokugyo Antei Kyoukai, telefone 22-4500 

 
 

 



 
INSCRIÇÕES PARA GRUPOS ESPORTIVOS  
INFANTO-JUVENIL DE UEDA – 2017 (Ueda Shi Sport Shounen Dan) 
 
Inscrições para várias modalidades esportivas (kendo, softbol, tênis, mini basquete,  
beisebol, futebol, atletismo, ginástica, judo, sumô, karate, aikido, shorinji kempo, wrestling,  
badminton, handball, golfe, rugby, archery, equitação, esqui, vôlei, etc.) para  
crianças e jovens até alunos do segundo grau (kouko) conforme modalidade esportiva.  
As vagas são limitadas e as inscrições serão realizadas por ordem de chegada,   
aconselhamos escolher pelo menos duas opções de modalidades até a inscrição.  
Data de inscrição : 05 de março (domingo) 
Horário: 10h ~ 11h30 (por ordem de chegada) 
Local:  Ueda Santomyuze  
Maiores informações : Ueda Shi Taiiku Kyoukai, telefone 0268 27 9400 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Aula para os familiares de pessoas com distúrbio psiquiátrico  
(Seishin Shougaisha Kazoku Kyoushitsu) 
 

Data: 14 de fevereiro (terça)  
Horário: 13h30 às 15h30 ( recepção a partir de 13h ) 
Local: Ueda Souzokan 
Tema: Comunicação para uma vida melhor ~ Método para rever o relacionamento familiar 
Palestrante: Atsuhito Hashida, professor de Serviços Sociais da Universidade de Nagano 
Público-alvo: familiares das pessoas com distúrbio psiquiátrico. 
Taxa de participação: gratuita (não precisa de inscrição) 
Maiores informações: Chiiki Katsudo Shien Center Yasuragui, telefone 25-2000 ou setor Kenko Suishin 
Ka da prefeitura de Ueda. 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Ajuda financeira para recém-casados 
Ajuda financeira para os recém-casados da cidade de Ueda começarem uma nova vida. 
Público alvo: Famílias da cidade de Ueda, sem dívida com os impostos municipais e que atendam a 
todos os requisitos necessários abaixo:  
- Com endereço registrado na cidade de Ueda e fez o registro de casamento no período de 19 de julho de 
2016 a 28 de fevereiro de 2017. 
- A soma das rendas do casal no ano base 2015, inferior a 3.000.000 ienes. 

※ A renda das pessoas que pararam ou mudaram de emprego por motivos de casamento será calculada 

a partir do salário do mês seguinte. 

● Despesas que correspondem o subsídio: despesas para mudança referente ao período de 1º. de 

abril de 2016 a 31 de março de 2017. 
- Despesas para alugar a nova moradia ( depósito de luva, condomínio, taxa de apresentação, etc.) 
- Despesa para aquisição da nova moradia. 
- Despesa de mudança por motivos de casamento. 
Valor da Ajuda: até 180.000 ienes. 
Solicitação: até 31 de março. Preencher o formulário que consta na prefeitura ou Home page de Ueda e 
entregar na prefeitura de Ueda setor Seisaku Kikaku Ka tel. 23-5112. 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
13º. Festival da Refeição Escolar – Ueda Kyushoku Matsuri 
“Venha, veja, converse e coma” a refeição escolar caprichada “segura, tranquila e saborosa”. 
Haverá exposição, degustação e joguinhos. 
Data: 29 de janeiro (domingo) das 10h às 15h. 
Local: Ario Ueda 
Taxa: gratuita 
Maiores informações: Comissão organizadora do festival Ueda Kyushoku Matsuri, telefone 27-0200 
 



 
Inglês para crianças do nível primário  (Kids eigo cafe) 
(Atividade de Apoio para Aumentar Atrativos da nossa cidade) 
 
Será um workshop de inglês com conversação, culinária e atividades, separados por temas. Vamos 

acostumar com a língua inglesa de forma agradável em estilo “café” 

Público alvo: alunos do nível primário (shougakko) da cidade de Ueda. 
Data/horário: 12 de fevereiro (domingo) das 13h30 às 15h. 
Local: Jinen ya Itokawa (Ikuta 75-9, perto do Shinshu Kokusai Ongaku Mura) 
Inscrição: até 10 de fevereiro (sexta) por telefone abaixo.  
Participantes: em torno de 15 alunos. Taxa gratuita. 
Maiores informações: Tomodachi Eigo no kai, telefone 080-5143-1350 (Miyajima) 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
English Fun Fun Fun 
Planejar intercâmbio entre crianças da mesma idade, estudando sobre compreensão internacional e 
divertindo com jogos e conversação em inglês. 
Data: 25 de março (sábado) das 14h às 15h 
Local: Hotel Sunroute Ueda 
Público alvo: até 30 alunos de 4ª. a 6ª. série do primário (shougakko) da região Josho (Ueda e cidades 
vizinhas) . Taxa gratuita 

Inscrição: através de HP “夢こどもの翼”ou por telefone 090-1539-7204 (Shimizu) do Yume Kodomo 

no Tsubasa.  
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
Valentine`s day no mundo 
Vamos conversar sobre os costumes do dia dos namorados degustando as comidas caseiras de diversos 
países. 
Data: 11 de fevereiro (sábado) das 13h às 15h30. 
Local: Uenogaoka Kouminkan 
Taxa: 200 ienes 
Inscrição até 09 de fevereiro (quinta) pelo telefone abaixo  
Maiores informações: Uenogaoka Kouminkan telefone 0268-24-0659,  

 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
AMU World Kitchen – Vietnã 
Preparar o rolinho (de salada e frito) , a comida caseira do Vietnã e aprender a arte de esculpir frutas 
(fruits carving) do próprio vietnamita.  
Data: 19 de fevereiro (domingo) das 10h às 13h30. 
Local: Chuo Kouminkan 
Participantes: 20 pessoas . Taxa gratuita. 
Levar: avental, lenço para cabeça e material para escrever.  
Inscrição: a partir de 10 de fevereiro por telefone  
Maiores informações: AMU Associação Multicultural de Ueda - Ueda Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai, 
telefone 25-2631 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
 
4º. Curso: Ervas para relaxar o espírito  
(Apreciar o aroma da natureza) 
Data/horário: ① 22 de fevereiro (quarta) e  ② 08 de março (quarta) das 10h às 12h. 

Programação: ① Preparo do dry herb e pot-pourri e conversar tomando chá. ② Preparo do dry herb e 

creme para as mãos e conversar tomando chá.  
Local: Seibu Kouminkan 
Instrutora: Yamazaki Hiroko (herb coordinator) 
Participantes: 30 pessoas 
Taxa: 1.000 ienes (incluso despesa de materiais) 
Inscrição: de 09 a 20 de fevereiro pessoalmente ou por telefone 27-7544, Seibu Kouminkan,  



Aula de culinária usando ingredientes fermentados (com serviço de 

creche) 
Preparo de sete pratos como o arroz com shio kouji, ( arroz, soja e trigo fermentados), sopa potage gelada, 
cozido de vísceras, cheese cake usando iogurte e outros.  
Data: 07 de março (terça) das 10h às 13h ( caso necessitem de serviços de creche, comparecer até 9h45. 
Local: Chuo Kouminkan 
Participantes: 15 pessoas 
Taxa: 800 ienes (despesa de ingredientes incluso) 
Levar: avental, lenço para cabeça, (lanche, bebida, troca de roupa e fraldas da criança caso utilize os 
serviços de creche). 
Inscrição: após 10 horas do dia 14 de fevereiro (terça) pelo telefone abaixo. 
Maiores informações: Chuo Kouminkan, telefone 22-0760 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
Curso: Confecção de materiais necessários para ingresso na creche 
Mesmo as pessoas que não tem muita habilidade para costurar, não tem problema! Vamos confeccionar 
juntos, lindos materias necessários para o ingresso na creche (2 aulas). 
Data: 22 de fevereiro (quarta) e 10 de março (sexta) das 9h30 às 11h30. Caso necessite de serviços de 
creche, comparecer às 9h15. 
Local: Chuo Kouminkan 
Programação: aprender como confeccionar sacolas para livro infantil (ehon bukuro), copo, sapato e troca 
de roupa. 
Instrutor: Miyajima Mayumi 
Participantes: 15 pesoas por ordem de inscrição 
Taxa: 200 ienes  
Levar: tecido acolchoado e outros, fita colorida (color tape), fivela para alça ( kaku kan), Magic tape, 
materiais para costura, máquina de costura (quem possuir) e material para escrever. 
Bebida, troca de roupa e fraldas para a criança caso utilize os serviços de creche. 
Inscrição: a partir de 10h do dia 10 de fevereiro (sexta) pelo telefone abaixo. 
Maiores informações: Chuo Kouminkan, telefone 22-0760 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 

Aula de exercício físico para crianças 
Local: Shizen Undo Kouen Ginásio de esportes. 

★Youji no Bu (3 e 4 anos ) 

Aprender alegremente a forma básica de utilização do corpo, necessária na fase infantil entre 3 e 4 anos 
de idade. 
Data: 25 de fevereiro (sábado) das 9h às 10h. 

★Kids no Bu (6 a 8 anos) 

Brincadeiras e ginásticas em grupo como exercícios no solo, salto sobre caixas , barra de ferro. 
Data: 25 de fevereiro (sábado) das 10h30 às 12h. 

★Ítens em comum: 

Local: Ginásio de esportes do Shizen Undo Kouen. 
Participantes: até 15 pessoas por ordem de chegada 
Taxa: 500 ienes 
Levar: roupa apropriada para exercício físico, bebida, sapato de uso interno e pano para limpeza 
(zoukin) 
Inscrição: a partir de 26 de janeiro nos dias úteis das 9h às 17h pelo telefone 71-5392 – Ueda mix 
sport club   

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Desconto para Aniversariantes nos voos da FDA 
A companhia aérea FDA, em operação no Aeroporto Shinshu Matsumoto, está oferecendo “desconto de 

aniversário” no preço da passagem aérea para embarques até o dia 25 de março (sábado). Poderá fazer 

a reserva para esta promoção o aniversariante do mês e mais 5 acompanhantes até 3 dias antes do 
embarque. Detalhes sobre os voos e promoção, telefonar para FDA - 0570-55-0489.  
Maiores informações: Nagano Ken Koutsu Seisaku Ka TEL 026-235-7019  

 



 
 
Evento no Takeshi Banshogahara Ski Jo      
Evento em comemoração aos 5 anos da reforma. Haverá joguinhos que poderão se divertir em família. 
Venham participar. 
Data: 04 de fevereiro (sábado) das 11h às 13h. 
Local: Takeshi Banshogahara Ski Jo. 
Programação: Brincar na neve (jogo de acertar neve, experiência divertida com neve, comer lanche 
caseiro em cima da neve), bansho de janken, tomar sopa Tonjiru (quantidade limitada) e outras. 
Taxa: gratuita (teleférico e almoço serão cobrados) 
Levar: touca, luva e bota, roupa apropriada para brincar na neve.  
Maiores informações: Takeshi Banshogahara Ski Jo, telefone 86-2213      
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
 
Projeto Shinshu Ueda para redução de Lixo (10ª.edição) 
Separar! Reduzir! Reciclar! Você poderá transformar o lixo em matéria prima  
~ Como o lixo é processado e para onde vai? ~  
 
A prefeitura incumbe a empresa especializada para recolher lixos residenciais e levar para diversos 
estabelecimentos processadores de lixos. Em 2015 foram queimados 75,4 % dos lixos e uma parte das 
cinzas foram enterradas e o restante foram utilizadas para a fabricação de ladrilho tátil para portadores de 
deficiência visual. O percentual de reciclagem na cidade de Ueda é de 27,3% (2014), um pouco acima da 
média nacional de (20,6%). 
A reciclagem e a redução de lixos são medidas muito importantes que viabilizam deixar um meio ambiente 
melhor às futuras gerações. A economia de energia e matéria prima faz-se através da reciclagem e 
obedecendo as regras de separação de lixos. 
Os lixos que são levados nos locais de recolhimentos de lixos recicláveis do bairro ou weekend recicle 
transformam-se em que tipos de produtos? 

 

■Separar os materiais recicláveis corretamente para possibilitar a transformação em 

novos produtos!! 
◎ Papéis 

Classificados em 5 ítens que devem ser separados e amarrados em cruz com barbantes de plástico ou de 

papel colocando as peças pequenas no meio:  ① Jornais e encartes, ② papelão, ③ Caixa longa vida 

(com interior branco), ④  Revistas, ⑤  Papéis limpos em geral, podem ser colocadas dentro de 

envelopes ou sacolas de papel usados.  

◎ Tecidos 

Lavar e secar antes de retirar dentro de saco plástico para não molhar. 
 
Os 17 ítens que podem ser retirados como tecidos recicláveis. 
Camisa social, camiseta, blusa feminina, camisa esportiva, camiseta polo, moletom sem forro de pelo, 
roupa de bebê, avental, pijama, Yukata, lençol, capa de acolchoado “futon”, capa de acolchoado de 
kotatsu, capa de almofada, toalha, pano tenugui, lenço furoshiki. Serão transformados em waste, panos 
de limpeza para indústrias. 
 
- As roupas relativamente novas que ainda podem ser utilizadas, exceto os ítens acima, levar ao Eco 
house na primeira sexta-feira do mês, onde é realizado o recolhimento de roupas usadas (Furugui kaishu).  
Serão enviadas para outros países que serão utilizadas como vestuário.  
 

◆ Os papéis recicláveis são transformados em papel higiênico e cadernos (30 caixas longa vida 
transformam-se em 5 rolos de papel higiênico).  

 

 

 
 



Resultado do exame de saúde realizado no local de trabalho 
(Shokuba no Kenko Shindan Kekka) 

 
De acordo com a lei de saúde e segurança no trabalho, os exames de saúde dos trabalhadores com idade 
entre 40 e 74 anos realizados nas empresas, inscritos no Seguro Nacional de Saude (Kokumin Kenko 
Hoken), poderão ser considerados como Exame Médico Específico (Tokutei Kenshin) realizado pelo 
Kokumin Kenko Hoken.  
Solicitamos  apresentar uma cópia do resultado dos exames ao setor Kokuho Nenkin Ka ou Kenko 
Suishin Ka. Conforme o resultado do exame, caso necessário, poderá receber orientação gratuita de 
especialistas em saúde e nutrição. 
Para os detalhes sobre a entrega das cópias, entrar em contato pelo telefone abaixo. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Kokuho Nenkin Ka, telefone 21-0052. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Vamos proteger os dentes das crianças 
 Os dentes saudáveis são tesouros para a vida inteira. 
Os dentes de leite influenciam nas qualidades e enfileiramento dos dentes permanentes além da dicção e 
na força de mastigação. Vamos proteger os dentes das crianças não deixando cariar. 
As 4 condições para formar cáries. 
1- Bactéria (na boca do bebê recém nascido não existem bactéria da cárie. As bactérias são transmitidas 

através da boca dos adutos). 
2- Açúcar (os açúcares dos alimentos e bebidas aderem nos dentes e transformam-se em alimento das 

bactérias.   
3- Horário (o ambiente interno da boca se torna ácido quando os alimentos ficam por longo tempo dentro 

da boca). 
4- Qualidade dos dentes (os dentes de leite e os permanentes recém nascidos podem derreter com 

facilidade) 

Ítens para prevenção de cáries: 
- Definir os horários e quantidades de lanches (não ficar comendo e bebendo a toda momento). 

- Após as refeições, escovar os dentes juntamente com todos os familiares. Até 9 ou 10 anos de idade, é 
importante um adulto conferir e finalizar a escovação dos dentes das crianças. 
- Fazer o exame geral dos dentes uma vez por ano em dentista predeterminado (que a família frequenta). 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 23-8244 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

SAÚDE    
 
VACINAS OBRIGATÓRIAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS CREDENCIADOS   
 
BCG 
Uma dose, antes de completar 1 ano de idade ( ideal entre 5 e 8 meses) 
Tetravalente (Difteria, tétano, coqueluche e pólio inativada) -  (Yonshu Kongo) 
3 doses e 1 reforço com idade entre 3 meses e antes de completar 90 meses(7 anos e 6 meses).  
Tomar 3 doses com intervalo de 20 a 56 dias e o reforço após 06 meses a partir da terceira dose. 
Sarampo e Rubéola   ( Mashin Fuushin)  
Tomar primeira dose da vacina ao completar 1 ano e antes de completar 2 anos de idade e  
a segunda dose no último ano antes de ingressar na escola primária – shougakko , ( após o  
ingresso na escola primária, o custo da vacina será de responsabilidade dos pais ou responsáveis). 
Encefalite Japonesa  (Nihon Noen) 
2 doses e 1 reforço com idade entre 6 meses e antes de completar 90 meses(7 anos e 6 meses).  
Tomar 2 doses com intervalo de 6 a 28 dias e o reforço após 6 meses a partir da segunda dose. 
Pneumocócica Infantil  (Shouniyou Haien Kyuukin) 
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo de mais  
de 27 dias (tomar a terceira dose antes de completar dois anos de idade).  
Reforço após 60 dias ou mais a partir da terceira dose e com mais de 1 ano de idade.  
HIB- Haemophilus Influenzae tipo B 
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo  
de 27 a 56 dias.  Reforço com intervalo de 7 a 13 meses a partir da terceira dose.  
Varicela (Catapora)   (Suitou )  
2 doses entre 1 ano completo e 3 anos incompletos de idade com intervalo de mais de 3 meses. 



Hepatite B (B Gata Kan En) 
2 doses com intervalo de mais de 27 dias e a terceira dose após 139 dias da primeira dose. 

 
EXAMES DE SAÚDE INFANTIL E AULAS  
 
OBS: Comparecer com horário disponível de 2 a 3 horas. 
Levar: Caderneta materno-infantil (Boshitecho), questionário, fralda, toalha de banho e se necessário 
mamadeira. Consulta de 1 ano e 6 meses: Escova dental. Consulta de 2 anos: Escova dental, pratinho, 
copo, garfo ou ohashi e toalhinha. Consulta de 3 anos: Realizar os exames de visão e audição em casa. Os 
formulários para exames encontram-se dentro do Livro do Bebê (Akachan Techo). Haverá consulta 
odontológica. Utilize o potinho enviado pelo correio para colher a urina na parte da manhã 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (fev.) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 30/setembro /2016 02 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /outubro/2016 17 (sexta) 

Setembro/2016   
Região:Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi  

03 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/julho/2015 07 (terça) 

Ueda 
01 ~ 15/agosto/2015 22 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/novembro/2014 08 (quarta) 

12h30~ 
13h15 

16 ~ 30/novembro/2014 21 (terça) 

Novembro e dezembro/2014 
Região: Shioda e Kawanishi 

14 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/janeiro/2014 09 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30 

16 ~ 31/janeiro/2014 24 (sexta) 

Dezembro/2013 e janeiro/2014 
Região: Shioda e Kawanishi 

10 (sexta) Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 30/junho/2016 01 (quarta) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/julho/2016 17 (sexta) 

Julho/2016 
Região: Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi 

28 (terça) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/fevereiro/2016 07 (terça) 
Ueda 

16 ~ 29/fevereiro/2016 23 (quinta) 

Fevereiro/2016  Região: Shioda e Kawanishi 16 (quinta) Shioda 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de fevereiro de 2017 

10 meses 16/março ~ 15/abril/2016 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data (fevereiro) Local Recepção 

Exames 

4 meses Setembro/2016 02 (quinta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Abril/2016 24 (sexta) 

1 ano e 6 meses Julho/2015 07 (terça) 

2 anos-odontológico Dez/2014~ jan/2015 14 (terça) 

Aula 7 meses Julho/2016 21 (terça) 09h30 ~ 09h45 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (fevereiro) Local Recepção 

Exames 

4 meses Set. ~ out./2016 16 (quinta) 

Sanada 

12h30 ~ 12h45 

1 ano e 6 meses Jul. ~ ago./2015 17 (sexta) 12h45 ~ 13h 

2 anos-odontol Nov/2014 ~ jan/2015 09 (quinta) 09h30 ~ 09h45 

Aulas 7 meses Julho/2016 23 (quinta) 09h30 ~ 09h40 



 

 
Idade Nascidos em Data (fevereiro) Local Recepção 

Exames 4 meses Setembro/2016 02 (quinta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

Aula 7 meses Junho ~ agosto/2016 27 (segunda) Takeshi 09h30 ~ 09h40 

 

Atendimento emergencial 
Ortopedistas  Machucados  
após 23h ou feriados Ligue para corpo de bombeiros 0268-26-0119 (Hombu),  
38-0119(Nanbu), 36-0119 (Touhoku)ou 31-0119  (Kawanishi) (em japonês)    

 
Convulsões  Chame a ambulância – ligue para 119 
 
Clínico Geral e Pediatria  Febre alta repentina, vômitos e diarréias incontroláveis, etc. 
Antes de dirigir–se ao local deverá telefonar para 0268 21-2233 (pediatria) ou 21-2280 (clínica geral), 
Horário de atendimento:   20h às 22h30. 
Fechado :  14 a 16 de agosto e 30 de dezembro a 03 de janeiro. 
Local: Prédio do lado esquerdo da entrada do pátio do Hospital Shinshu Ueda  
Iryo Center (antigo Nagano Byouin em Ueda) Ueda Shi Midorigaoka 1-27-21.   
Levar: Cartão de Saúde (Hokensho), Carteira de subsídio dos custos de tratamento  
(Fukushi Iryou Jikyuusha Sho) caso possua, remédio que estiver tomando, dinheiro, etc.  

 
Bronquite asmática em tratamento  Ligue para o seu médico 

 
Dentista  Atendimento aos domingos, feriados em geral, finados e feriados de final e início de ano  

Horário: de 9h às 15 horas no Centro Odontológico de emergência  
(Shika Kinkyu Center). Telefone 24-8020 

Endereço: Zaimoku cho 1-3-6 (Próximo à entrada da escola Higashi Shougakko) 
Maiores informações: Ueda Chiisagata Shika Ishi kai Tel. 22-2160 
 

 

TAKESHI KENKO CENTER         Tel: 85-2067 

Ano 
2017 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

05 
fev. 

Gono  Kojima 38-0101 Research park Shimonogo 37-1133 

   
I clínica Kosato 21-3737 

Shimogata 
seikei-ortoped 

Yoshida 35-5252 

   Otani-oftalmo Tokida 27-2220 

   Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

11 
fev. 

Wakata Shinmachi 38-2540 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

   Miyasaka Tokida 22-0759 Okada clinic Chuo 6 24-2662 

Okada clinic Chuo 6 24-2662    

12 
fev.  

Shioda Nakano 38-2221 Shioda-otorrino Nakano 38-2221 

   
Komatsu Ueda 27-2200 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Ueda seikyo Kami shiojiri 23-0199 Matsutaka-oftal Tokida 22-0809 

Jonan Gosho 22-3481    

19 
fev. 

Yanaguisawa Chuo nishi 1 22-0109 Kouda  Chuo 1 22-0859 

   

Koizumi clinic Koizumi 81-0088 Watanabe-derm Komaki 29-1112 

Nisshindo Chuo 3 22-0558 
Yoshimatsu 
seikei - ortoped 

Ueda  25-2515 

Chikumaso - 
psiquiatria 

Chuo higashi  22-6611 
Sato cl - oftalmo Kabatake 38-2011 

Nagashima-otor Nakanojo 23-8734 

26 
fev. 

Suguiyama cl Chuo kita 1 26-8200 Ueda Jinzou cl Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
L&M 

Ueda
hara 

26-3511 
Suwagata cl Suwagata 25-5556 Ueda seikei-orto Tokida 75-7518 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 Aozora cl Uedahara 75-1100 

Ueda Jinzou cl Sumiyoshi 27-2737 Izumi - oftalmo Ario 2º.and 75-8641 


