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Atendimento em horário especial na Prefeitura de Ueda. 
De 21 de março (terça) a 02 de abril (domingo) em japonês 

 
 Por motivos de mudanças de moradias, transferências de empregos, escolas e outros que ocorrem nos 
meses de março e abril, a Prefeitura de Ueda estará atendendo nos finais de semana e em horário 
especial nos dias úteis. 

Segunda a sexta...........................................das 8h30 às 19h 
Sábados e domingos ..................................das 8h30 às 17h15 

Locais: andar térreo do prédio principal da Prefeitura de Ueda e prédio norte (serviços de água e esgoto)  
 
Setores: 

 
 
 
 

 

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

 

Atendimento especial no setor de cobranças  (impostos 
municipais e seguro de saúde)  
As pessoas que não podem comparecer durante o dia da semana na prefeitura para pagar ou consultar 
sobre os pagamentos de impostos, poderão aproveitar o período de atendimento especial. 
Atendimento especial no final de semana: 25 (sábado) e 26 (domingo) de março das 8h30 às 17h15 
Atendimento noturno: 27 (segunda) a 31(sexta) de março até 19h30 
Local: andar térreo da prefeitura de Ueda  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shuno Kanri Ka telefone 71-8053 

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

 
 

Ingeriu bebida alcoólica?  
Não dirija e não deixe dirigir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quantos somos? (dados de 01 de fevereiro/2017) 
População total de Ueda: 159.128    
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 597 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 100 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 188 
Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.479 

VISITEM O SITE DE UEDA!!!!! 
Consulte!! www.city.ueda.nagano.jp clicar o ( Language option). 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 :simin@city.ueda.nagano.jp  

Shimin Ka.......................................23-5334    
Gakkou Kyouiku Ka (educação).....23-5101 
Ryokin Center(água e esgoto) ......22-1313  

Kokuho Nenkin Ka  
(Seguro de saúde e pensão)...................23-5118 
 

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


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

 
 

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

 
Inscrições para Moradia Pública Municipal de Ueda (Shiei Juutaku) 
Moradias para alugar: Babancho (1), Kosato (2), Chikumacho (4), Uchibori (2), Nakamaruko (2), Kami 
Takeshi (1). Informações sobre a moradia, requisitos e outros na home page da prefeitura de Ueda. 
Inscrição: 01 (quarta) ~ 08 (quarta) de março no setor de moradias da Prefeitura de Ueda, Centro de 
Atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi. Exceto final de semana. 

Forma de ingresso na moradia : sorteio no dia 21 (terça) de março no prédio 
sul da Prefeitura de Ueda – 6

o
 andar.  

Outros: famílias de pai/filhos, mãe/filhos, idosos e deficientes que atendam 
aos requisitos necessários poderão se inscrever também no sorteio especial. 

Porém, o sorteio especial não garante o ingresso na moradia.  
Maiores informações:Prefeitura de Ueda Setor Juutaku Ka, telefone (0268) 23-5176  

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

Ajudante de agricultura ( Agri supporter) 
         Pessoas com interesse pela lavoura ou que gostariam de experimentar cultivar a terra, 

poderão participar da reunião de explicação. 
 
Data: 10 de março (sexta) a partir das 13h30. 
Local: JA Nousambutsu Ryutsu Center 
Não há necessidade de fazer a inscrição antecipada. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Nousei Ka tel. 23-5122 

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

 
Terrenos para plantação (Shimin Nouen) 
Aluguel anual : 5.000 ienes para 100 m2 (poderá haver exceções)  
Prazo de solicitação: Até13 de março (segunda) por telefone ou pessoalmente  no setor Nousei Ka da 
Prefeitura.  
Sorteio: 16 de março ( quinta) a partir das 18 horas no prédio sul (Minami Chosha 6º.andar) da Prefeitura 
em caso do número de candidatos exceder a quantidade de vagas. 
 

Bairro Região Quant. 
Shinden Lado norte do colégio Someyaoka Kouko 2 
Shiojiri Lado leste do colegio Ueda Nishi Kouko 2 
Uedahara 1 Lado leste do campo de beisebol Provincial 3 

Shimonojo Lado norte do Shimonojo Kouminkan 1 

Kangawa Lado norte do Kangawa Chiku Kouminkan 3 
Shimomuroga 1 Lado oeste do Hibarigaoka Jichikaikan 6 
Shimomuroga 2 Lado oeste do Hibarigaoka Jichikaikan 1 
Tokiwagui 1 Lado sul da antiga delegacia de Ueda 6 
Iwakado Lado norte do Iwakado Kouminkan 1 

Maiores informações:Prefeitura de Ueda setor Nousei Ka, telefone 21-0053 

 
 

 

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

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

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

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



Transferência (doação) de Cães e Gatos  
(Inu Neko Jôtokai) 

Data: 05 de março (domingo) das 11h às 13h.(não haverá a transferência no local               
Local: Ueda Goudo Chosha, prédio sul. 
Informações: Representante do “grupo para salvar cão e gato, mesmo que seja um” 

 (Ippiki demo inu, neko o sukuu kai) Sr(a) Fujii telefone 090-9353-3195  
 

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

Recolhimento de roupas usadas no Eco House 
 
Levar dentro do saco de plástico. 
Data: 03 de março ( sexta) ds 10h às 12h. 
 

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

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(Chobô). 
- Comprovante de dedução (Kojo shoumeisho) de Shakai Hoken, Seguro de vida (Seimei Hoken), Seguro 
contra terremoto, etc. 
- Carteira de deficiente (Shougaisha techo), Carteira médico-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: (Kakutei Shinkoku) 
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 pagaram impostos 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 
 

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

 

Mudança de nome ou baixa dos carros 
(Haisha, Meigui Henko) 
O imposto do carro será cobrado em nome do proprietário do veículo que 
constar no Shaken sho no dia 01 de abril. 
Se caso não efetuar a mudança de nome ou não providenciar a baixa do 
carro nos documentos de veículos que não estão sendo utilizados, o imposto 
será cobrado em nome do titular que consta na documentação.  

Aconselhamos providenciar os procedimentos necessários o quanto antes 
para evitar transtornos.  

Locais para procedimentos: 
1- Motos até 125 cc: Prefeitura de Ueda setor Zeimuka ou nos postos de atendimentos 
2- Motos maiores que 125cc até 250cc: Kei Jidousha Kyoukai  (telefone 026-243-1967) 
3- Motos maiores que 250cc e carros de placa branca: Nagano Un yu Shikyoku (tel.050-5540-2042) 
4- Carro de placa amarela: Kei Jidousha Kensa Kyoukai (telefone 050-3816-1854). 
 
Obs.: Procedimentos dos ítens 2 a 4 poderão ser efetuados no Nagano Ken Jikayou  

Jidousha Kyoukai Josho Shibu ( telefone 22-0595) ou Yodakubo Shibu (telefone 42-2758) 
Informações sobre Impostos  
Carros de placa amarela: Prefeitura de Ueda setor Zeimuka  tel.23-5169 
Carros de placa branca: Josho Chiho Jimusho, Zeimuka –Escritório da Província em Ueda tel. 25-7117 

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


Redução do Imposto sobre veículos (kei) de portadores de 
deficiência  (Shougaisha no Keijidousha Zei no Gen men) 

 
Sistema de redução do valor do imposto sobre veículos leves (Kei) inclusive de duas rodas pertencentes 
às pessoas portadoras de deficiência. Providencair os procedimentos de aquisição ou alteração de 
veículos, na Prefeitura setor Zeimu ka ou nos Centros de atendimentos. Dependendo do grau e tipo de 
deficiência poderá não se enquadrar no sistema. O desconto é de um veículo por pessoa e a pessoa que 
estiver recebendo a redução de imposto sobre veículo normal não poderá receber sobre veículo leve ( um 
veículo por pessoa).   
 
Documentos necessários: 
1- Caderneta de Deficiente ( tipo e grau de deficiência especificados)  
2- Shaken sho 
3- Carteira de motorista 
4- Carimbo-Inkan 
5- Cartão ou o aviso do My Number. 
6- Douitsu seikei shoumeisho caso alguém da família irá servir como motorista. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zeimu ka, telefone 23-5169 
 

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

Ajuda financeira para trajeto ao colégio (Kouko) 
(Koutougakko Tsuugaku hi Hojokin) 
 

Ajuda financeira aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas do ensino médio (Kouko) da Província 
de Nagano referente ao transporte para frequentar o colégio no período de outubro de 2016 a março de 
2017. 
Período de assistência: até 3 anos a partir do ingresso ao colégio. 
As pessoas que se enquadram no sistema abaixo mencionado, providenciar a documentação. 
Público-alvo: 

① Alunos que residem nas seguintes regiões: Nogura, Nishiuchi, Higashiuchi, Koshigoe, Sugadaira, 
Oohinata, Kakuma, Yokosawa, Soehi (exceto Ooniwa, Magario e Hagui) e Takeshi. (Porém existem 
regiões que não se enquadram aos alunos que frequentam a escola Maruko Shuugaku kan Kouko).   

② Alunos que utilizam regularmente o transporte coletivo (trem, ônibus) com distância superior a 13 km 
dentro da cidade de Ueda.  

Valor :  ①  3.000 ~ 5.000 ienes/mês,  

②  aproximadamente 20% da despesa regular com transporte dentro da cidade de Ueda.  

Requisitos: Não ter dívidas com tributos municipais. 
Inscrição: De 01 a 21 de março de 2017. Preencher o formulário que se encontra na secretaria do colégio 
(Kouko) ou na Prefeitura de Ueda setor Kyouiku Soumu Ka ou nos postos de atendimentos de Maruko, 
Sanada e Takeshi ou na Home Page da prefeitura de Ueda.. 

No caso ②, será necessário apresentar cópia do passe regular.  

Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kyouiku Soumu Ka, tel. 23-5100, Kyouiku Jimusho do 
Centro de Atendimento de Maruko, tel. 42-3147, Sanada tel. 72-2655 e Takeshi tel. 85-2030 

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

INSCRIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE CAMPOS ESPORTIVOS – 2017  
(Sport Shisetsu no moushikomi)  

   04 de março (sábado): Inscrição para utilização das quadras e campos 
esportivos (por ordem de chegada).  

05 de março (domingo): Inscrição para quadra de tênis e quadras cobertas para 
diversos esportes por ordem de chegada ou sorteio. 
Sobre os locais de inscrição, horários e períodos de utilização, informar-se 
através do telefone abaixo. 
A inscrição do campo Shioda no sato mallet golf jo será a partir de 01 de abril  
(sábado) no local.  
Não poderá fazer reservas por telefone.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Sport Suishin Ka tel. 23-6372, 
Centros de Atendimentos de Maruko tel. 43-2250, Sanada tel. 72-2655, Takeshi 
tel.85-2030 



  

 
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 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
 
Crianças! Vamos viajar pelo mundo através do idioma inglês 
(Kids! Eigo de Sekai Ryokou Taiken) 
Apresentação das diversas escolas existentes no mundo e workshop da cultura japonesa. 
Data: 04 de março (sábado) das 10h30 às 15h. 
Local: Santomyuze 
Programação: Preparo do Maki sushi e experimentar o high tea inglês, cafeteria de conversação em 
inglês com os alunos da Universidade Nagano Daigaku, falar sobre a cultura japonesa em inglês e outros. 
Palestra e imagens das escolas do mundo (relatos) a partir das 14h.   
Público alvo: alunos do Shougakko e maiores.  
Taxa: gratuita. Sem necessidade de inscrição antecipada.  
Maiores informações: Tomodachi Eigo no Kai (Miyajima) 080-5143-1350 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Classe para férias de primavera (Haruyasumi Kodomo Taiken) 
Vamos aprofundar os relacionamentos com os idosos. 
Data: 24 de março (sexta) das 8h30 às 16h. 

Programação: ①Ueda Chiiki Silver Jinzai Center : colheita de morangos e experiência com pedra 

obsidiana, etc, ② Filial Maruko: confecção de objetos com pedra obsidiana, ③ Filial Sanada: colheita de  

morangos e brincar na piscina.  

Público alvo: alunos de 4ª a 6ª série do nível primário (shougakko) para ① e ②  e alunos de 1ª. a 3ª. 

série do nível primário para ③ .  

Participantes: até 20 alunos (caso ultrapasse o número de vagas, será decidido por sorteio). 
Taxa: 1.000 ienes ( seguro, materiais e passagem de ônibus inclusos) 
Inscrição: de 01 a 10 de março nos locais abaixo. 
Maiores informações: Ueda Chiiki Silver Jinzai Center tel. 23-6002, filial Maruko tel. 43-0333 e filial 
Sanada tel. 72-4433  
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
Curso de dança de salão (Shakou Dance)  
 
Curso de dança para iniciantes, começando com passos simples e elevando o nível gradativamente até 
conseguir dançar elegantemente. 
Data/horário: Todas as quartas de 05 de abril ~ 05 de julho das 19h às 21h (total de 11 aulas) 
Local: Dai ni taiikukan do Ueda Joseki Kouen (castelo de Ueda)   
Público alvo: residentes ou trabalhadores na cidade de Ueda com mais de 20 anos de idade  
Taxa: 3.000 ienes (seguro incluso) 
Levar: sapato de uso interno (sola fina) 
Inscrição: até 31 de março, pelo telefone abaixo 
Maiores informações: Ueda shi sport dance kyoukai jimukyoku (Gomi) telefone 27-8574 
 
  



 

Aulas de computador para recolocação profissional dos jovens 
(Kyuushoku chu no wakamono no tame no passocom Kouza)  
Instruções básicas de word e excell para jovens de 15 a 39 anos que estão procurando emprego. 
Participantes: 10 pessoas por ordem de inscrição 
Datas: 03, 07, 09 e 10 de março das 10h às 12h30 (total de 4 aulas) 
Local: Wakamono Support Station Shinano (Ote 2-3-4) 
Inscrição: a partir de 20 de fevereiro por telefone 75-2383 (Wakamono Support Station Shinano) 
 

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

 
Projeto Shinshu Ueda para redução de Lixo (11ª edição)  
Separar! Reduzir! Reciclar! Você poderá transformar o lixo em matéria prima  
~ Como o lixo é processado e para onde vai (2) ? ~  
 
Vamos separar corretamente para que os lixos recicláveis possam transformar em novos produtos!  
Latas: latas de bebidas, remédios, comida para animais de estimação, tampas de enlatados, recipientes 
de sais de banho, etc. As latas de ferro (steel) e alumínio poderão ser retirados juntos. 
Cuidados para separar: 1- Lavar ou limpar o interior da lata (para evitar insetos e o mau cheiro), 2- Retirar 
o rótulo de papel.  3- As tampas de recipientes de café e outros são lixos não queimáveis. 4- Amassar as 
latas de ferro com boca larga para evitar a entrada de outra lata menor. 
Latas de ferro (steel): são transformados em novas latas, barras de ferro para 
construção, eletrodomésticos, trilho de trem, etc. Índice de reciclagem de 92,9% em 2015 
Latas de alumínio: são transformadas em novas latas, roda de alumínio para carro, etc.  
Índice de reciclagem de 90,1% em 2015. 
 
Garrafas de vidro: bebidas, alimentos, remédios, cosméticos, etc. Separar em  
3 grupos, por cores (incolor, marrom e outras cores.) 
Cuidados para separar: 1- Retirar a tampa e rótulo de plástico (com picote). 2- Lavar ou  
limpar o interior.Os vidros são transformados em novas garrafas, azulejos,  
matéria prima do isolamento térmico e pavimentação das ruas, etc. 
Garrafas retornáveis: garrafas de cerveja e sakê podem ser reutilizadas várias vezes. Devolver à loja 
especilizada (dizem que as garrafas de cerveja podem ser reutilizadas por 8 anos). 
 
Garrafas PET: produtos com a marca PET. São recolhidas conforme calendário da Associação do bairro 
ou nos supermercados (Não são recolhidas nos postos de reciclagem de finais de semana). 
São transformadas em novas garrafas PET, ternos, canetas, uniformes e luvas de trabalhadores, etc. 

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

Zumba e Terma (onsen) para mamães. 
 
Teve início em novembro de 2016, o programa para revigorar as mamães de bebês com menos de um 
ano de idade. Após movimentar o corpo com Zumba, poderão tomar banho no onsen e fazer consultas 
com a coordenadora da assistência à puericultura e saúde da mamãe e bebê sobre os cuidados com o 
bebê. Não gostaria de descontrair-se descansando um pouco da tarefa diária corrida de cuidar do bebê? 
 

Comentário dos participantes anteriores: 
- Muito divertido porque deu para participar com o bebê. 
- Deu para participar com o filho e fazer exercício, o que normalmente não é possível. Poder entrar no 
onsen também foi muito bom. 

- Muito bom. Foi a primeira vez que deixei o filho com outra pessoa para que eu possa fazer exercício 
físico. 

 
Data: toda 3ª sexta-feira do mês, das 10h30 às 12h (recepção às 10h15) (em março será no dia 17). 
Local: Bessho Onsen Aisome no Yu. 
Berçário: até 15 bebês com idade entre 6 meses e 1 ano.  
Inscrição: a partir do 1º dia útil do mês pelo telefone abaixo.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka, telefone 23-5106. 

 



Ajuda financeira do trajeto para Hemodiálise 
 
Ajuda financeira parcial da despesa do trajeto para o hospital, para as pessoas com problemas nos rins, 
com necessidades de fazer a hemodiálise e que atendem aos requisitos abaixo. 
1- Residente na cidade e estão fazendo sessões de hemodiálise. 
2- A distância do trajeto até a instituição médica, superior a 2 km (4 km para a ida e volta) 
3- Não tenha dívida com os tributos municipais. 
 
Referente ao período de outubro de 2016 a março de 2017. 
Solicitação: apresentar os documentos necessários até 10 de março nos setores abaixo. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shougaisha Shien Ka telefone 23-5158, Centros de 
Atendimentos de Maruko tel. 42-1118, Sanada tel. 72-2203 e Takeshi tel. 85-2067 
 

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

 
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 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Idade Nascidos em Data (março) Local Recepção 

Exames 

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

10 meses Abril e maio/2016 

23 (quinta) Takeshi 

13h ~13h10 

1 ano e 6 meses Agosto e setembro/2015 13h10 ~ 13h20 

3 anos Dez/2013 ~ março/2014 12h50 ~ 13h 

 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (março) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/outubro /2016 10 (sexta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /novembro/2016 22 (quarta) 

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

03 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/agosto/2015 08 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/setembro/2015 23 (quinta) 

16/jul ~ 15/set/2015 
Região: Shioda e Kawanishi 

17 (sexta) Shioda 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/dezembro/2014 01 (quarta) 

Ueda 

12h30~ 
13h15 16 ~ 31/dezembro/2014 14 (terça) 

3 anos 
01 ~ 15/fevereiro/2014 07 (terça) 12h30~ 

13h30 16 ~ 28/fevereiro/2014 24 (sexta) 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/julho/2016 02 (quinta) 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/agosto/2016 16 (quinta) 

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

15 (quarta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/março/2016 08 (quarta) 
Ueda 

16 ~ 31/março/2016 21 (terça) 

Março/2016  Região: Shioda e Kawanishi 09 (quinta) Shioda 

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

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

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data (março) Local Recepção 

Exames 

4 meses Outubro/2016 02 (quinta) 

Maruko 

12h30 ~13h15 
10 meses Maio/2016 24 (sexta) 

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

3 anos 16/jan ~ 28/fev/2014 10 (sexta) 

Aula 
7 meses Agosto/2016 14 (terça) 

09h30 ~ 09h45 
Aniversário-1 ano Fev. e março/2016 21 (terça) 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (março) Local Recepção 

Exames 
10 meses Abril e maio/2016 14 (terça) 

Sanada 
12h45 ~ 13h 

3 anos Jan. ~ março/2014 02 (quinta) 

Aulas 7 meses Agosto/2016 16 (quinta) 09h30 ~ 09h40 

TAKESHI KENKO CENTER         Tel: 85-2067 



 
 
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 
 
 
 

 

Ano 
2017 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

05 
mar 
 

Yamagiwa Besshoonsen 38-7388 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 
Houden Tonoshiro 29-1220 

Asaji seikei - 
ortopedista 

Shimonogo otsu 38-1313 

Handa Nakanojo 28-0888 Imai- oftalmo Shimonogo otsu 38-1700 

   Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

12 
mar 

Ueda  Chuo 1 22-3580 Ueda  Chuo 1 22-3580 

   

Tsuiji Tsuiji 29-8686 Kangawa cl Aokubo 34-5151 

Heart clinic Fumiiri 23-0386 Kawanishi 
seikyo 

Nikota 31-1411 

Akiwa-dermat Akiwa 28-5177 

Sumiyoshi-otor Sumiyoshi 22-3387 

19 
mar 

Ikeda clinic Uedahara 22-5041 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
San 
Fujin 

Mido 
riga 
oka 

22-1573 
Yoda  Tokiwagi 28-1223 Iida seikei-orto Uedahara 28-1211 

Kouda cl Koaso 38-3065 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

   Kouda-otorrino Koaso 38-3065 

20 
mar 

Yoshida 
kodomo  

Tokiiri 24-1222 Tanaka clinic Tokiiri 23-5757 

   
Harada  Oya 36-0520 Hibi clinic Uedahara 21-0721 

Uedahara 
Life 

Uedahara 22-0873 
Aoyagui 
oftalmo 

Sumiyoshi 28-6688 

   Iijima otorrino Ote 22-1270 

26 
mar 

Iijima Tsuiji 22-5011 Research park Shimonogo 37-1133 

   

Kosato 
dermatol. 

Kosato 28-4111 
Shimogata 
seikei-ortop 

Yoshida 35-5252 

   
Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

Kanai -otorrino Kokubu 22-9716 


