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    Aos formandos do ano letivo 2015.  
 
Parabéns, vocês são vencedores de uma etapa, merecedores de aplausos e elogios. 
Que continuem se esforçando para que essa vitória sirva de impulso para muitas outras conquistas 
acompanhadas de gratificantes acontecimentos pois a formatura não é o final da jornada, é o início de 
uma nova etapa com ilimitadas possibilidades. 
。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 

Prefeitura de Ueda - Atendimento em horário especial, sábado e domingo 
 

 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, no período abaixo. 

Período: 22 de março (terça) a 03 de abril (domingo), em japonês 
Segunda a sexta...........................................das 8h30 às 19h 
Sábados, domingos e feriados ..................das 8h30 às17h15 

Locais: prédio norte (serviços de água e esgoto) e prédio principal da Prefeitura de Ueda  
Maiores informações: 

 
 
 
 

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

 
Consulado Itinerante 2016 em Nagano Ken- Iida Shi 
 

Dia: 12 de março (sábado) a partir das 9h. Senhas a partir 8h30 às 13h. 
Local: Iida Kouminkan, Nagano Ken, Iida Shi, Azuma cho 139 

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

 

※ Lista de instituições médicas e odontológicas de Ueda (em português)  
na Home Page da Prefeitura de Ueda 

 
 

Ingeriu bebida alcoólica?  
Não dirija e não deixe dirigir 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quantos somos? (dados de 01 de fevereiro/2016) 
População total de Ueda: 159.769    
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 591 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 108 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 196 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.344 

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 :kinosshita-kazumi@city.ueda.nagano.jp  

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

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

http://www.city.ueda.nagano.jp/
mailto:kinoshita-kazumi@city.ueda.nagano.jp


 

Ataque cibernético no Sistema de informações da Prefeitura de 
Ueda 
Informamos que o e-mail está bloqueado desde o dia 15 de junho de 2015 devido a contaminação por 
virus no sistema de informações da Prefeitura de Ueda.  
Possível comunicar-se com a prefeitura através do telefone (0268) 22-4100, ramal 1308 ou pessoalmente. 
。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

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

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

 
Sistema My Number – Emissão do cartão individual. 
As pessoas que solicitaram o Cartão Individual-My Number, ao receberem a carta de aviso (Hagaki), 
deverão retirar o cartão no local indicado munidos de devidos documentos . 
1- Dias úteis (segunda a sexta) 

Dia/horário: 8h30 ~ 17h15 (atendimento até 18h nas terças-feiras do mês de março)  
    Locais: prédio leste da prefeitura até dia 18 de março e prédio principal da prefeitura de Ueda a partir 

de 22 de março. Centros de Atendimentos de maruko, Sanada e Takeshi setor Service Ka. 
2- Sábados e domingos 

Dia/horário:13, 26 e 27 de março, 02 e 03 de abril das 8h30 ~ 16h 
Locais: prédio leste da prefeitura no dia 13 de março e prédio principal da prefeitura de Ueda a partir 
de 26 de março. Os residentes na região de Maruko, Sanada e Takeshi que desejam retirar no sábado 
ou domingo, deverão avisar com dois dias úteis de antecedência o setor Service Ka do Centro de 
Atendimento da sua região. 

 

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

 
Orientação conjunta das empresas da região de Ueda  
(Shinshu Ueda Chiiki Goudo Kigyo Guidance) 
Os responsáveis do setor de Recursos Humanos farão apresentação geral das empresas e responderão 
às perguntas dos participantes. 
Data e horário: 11 de março (sexta) das13h às 16h 
Local: Hotel Ueda Tokyu REI (antigo UedaTokyu Inn)  
Público-alvo: Para estudantes do ensino médio técnico ou profissionalizante e superior com previsões de 
formarem-se em março de 2017.   
Taxa de participação: gratuita 
Maiores informações: Ueda Shokugyo Antei Kyokai, telefone 22-4500 ou na prefeitura de Ueda, na 
sessão Koyo Sokushin Shitsu 
 

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

Inscrições para Moradia Pública Municipal de Ueda (Shiei Juutaku) 
Divulgação dos endereços: A partir de 16 de fevereiro (terça) na Home page da prefeitura de Ueda. 
Inscrição: 02 (quarta) ~ 09 (quarta) de março na Prefeitura de Ueda, Centro de Atendimentos de Maruko, 
Sanada e Takeshi no setor de moradias. 

Dia 06 (domingo) haverá atendimento somente na Prefeitura de Ueda setor Juutaku Ka no horário das 
09h às 13 horas. 

Forma de ingresso na moradia : Sorteio no dia 16 (quarta)  
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  

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

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

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

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



Terrenos para plantação (Shimin Nouen) 
Aluguel anual : 5.000 ienes para 100 m2 (poderá haver exceções)  
Prazo de solicitação: Até14 de março (segunda) por telefone ou pessoalmente  no setor Nousei Ka da 
Prefeitura.  
Sorteio: 18 de março ( sexta) a partir das 18 horas no prédio sul (Minami Chosha 5º.andar) da Prefeitura 
em caso do número de candidatos exceder a quantidade de vagas. 
 

Bairro Região Quant. 
Shinden Lado norte do colégio Someyaoka Kouko 4 
Suwagata 2 Lado norte da estação de tratamento de água 2 
Shiojiri Lado leste do colegio Ueda Nishi Kouko 2 
Uedahara 1 Lado leste do campo de beisebol Provincial 4 

Shimonojo Lado norte do Shimonojo Kouminkan 2 

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

Maiores informações:Prefeitura de Ueda setor Nousei Ka, telefone 23-5122 

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

 
         Presente pelo ingresso e formatura do ensino obrigatório 
         (Hitori Oya katei no kodomo ni Sotsugyou, Nyugaku Iwai Hin o Zoutei) 

 
Todos os anos, a Prefeitura de Ueda presenteia (Vale de livros – Toshoken) os 
estudantes do nível ginasial que se formam em março e crianças que ingressam na 
escola primária em abril, residentes na cidade de Ueda e pertencentes  
às famílias com ausência de um dos pais (mãe e filhos ou pai e filhos).  

As pessoas que se enquadram nas condições acima, entrar em contato com a  
Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka, telefone 23-5106. 
Período de solicitação: até 11 de março (sexta).  

・♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・♪♪。・☆☆。・♪♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・♪。 

 
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 2015 a março de 
2016. 
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 18 de março de 2016. 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 

 



Atividades para cuidar de crianças por curto período 
(Kosodate Tanki Shien Jigyou – short stay) 
 
O estabelecimento de assistencia infantil (Jidou Fukushi Shisetsu) poderá cuidar da criança quando a 
mãe/pai/responsável não puder tomar conta e não tiver com quem deixá-la por um curto período. 
  

 
Idade :  0 a 15 anos de idade 
Quantidade de dias: até 7 dias 
Taxa: 0 ~ 5.350 ienes por dois dias e um pernoite (será estabelecido conforme a idade da criança, 
situação e renda familiar). 
Solicitação: Telefonar com antecedência à prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka,  
tel. 23-5106 

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

 
INSCRIÇÕES PARA GRUPOS ESPORTIVOS  
INFANTO-JUVENIL DE UEDA – 2016 (Ueda Shi Sport Shounen Dan) 
 
Inscrições para várias modalidades esportivas (kendo, softbol, tênis, mini basquete,  
beisebol, futebol, atletismo, ginástica, judo, karate, aikido, shorinji kempo, wrestling,  
badminton, handball, golfe, rugby, archery, equitação, esqui, vôlei, etc.) para  
crianças e jovens até 18 anos de idade (colegial).  
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 : 06 de março (domingo) 
Horário: 10h ~ 11h (por ordem de chegada) 
Local:  Ken Ei Ueda Yakyu Jo- (Campo de beisebol )  

Endereço: Nagano Ken Ueda Shi Shimonojo 354  
Maiores informações : Ueda Shi Taiiku Kyoukai, telefone 0268 27 9400 

 

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

 
 
INSCRIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE CAMPOS ESPORTIVOS – 2016  
(Sport Shisetsu no moushikomi)  

06 de março (domingo): Inscrição para quadra de tênis e quadras cobertas para 
diversos esportes por ordem de chegada ou senha. 

   05 de março (sábado): Inscrição para instituições esportivas (quadras e campos 
esportivos ) por ordem de chegada.  
Sobre os horários e locais de inscrição 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  
(sexta) 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 

  

 

Poderá utilizar os serviços quando a mãe/pai/responsável se encontrar nas seguintes situações:  

● Com esgotamento físico e mental devido ao cansaço pelos serviços de cuidados (Kaigo) e/ou 
criação de filhos. 

● Internação e/ou tratamento de saúde devido ao parto ou doença. 

● Necessita cuidar de parentes ou familiares com doença (kango) e/ou com limitações para 
atividades básicas (kaigo). 

● Deverá participar de importante cerimônia em estilo japonês e não poderá levar a criança. 

● Viagem a serviço, etc. 



Exame de Proficiência em Língua Japonesa 2016 
Dias dos exames em 2016 
1- 03 de julho  
2- 04 de dezembro  
A partir de março e agosto respectivamente, poderão fazer o registro para inscrição no web site 
–Japanese Language Proficiency Test ou adquirir o formulário e folhetos explicativos nas livrarias  . 
◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎● 

 
Experiência nas férias de primavera 

(Haruyasumi Kodomo Taiken Kyoushitsu) 
Vamos aprender a história da região com os idosos. 

Data: ① 23 e 24 de março das 8h30 às 16h. ② e ③ 25 de março das 8h30 às 16h. 

Poderá ficar até 17h dependendo do caso.  
Público-alvo: até 20 alunos de 4ª a 6ª série do nível primário (Shougakko) por ordem de inscrição. 

Atividades: ① Caminhadas pelo castelo de Ueda e região de Sanada, confecção de bumerangue. 

② Visita ao castelo de Maruko, história do Sanada e confecção de  

aranha que se move usando a pinha (matsubokkuri).  

③ Visita sobre historia das 3 gerações do Sanada e colher morangos. 

Taxa: ① 1.000 ienes,  ② e ③ 500 ienes (seguro, materiais e ônibus inclusos) 

Inscrição: 01 ~ 11 de março nos locais de sua preferência. 
Maiores informações: Silver Jinzai Center Ueda, telefone 23-6002,  
Maruko telefone 43-0333 e Sanada telefone 72-4433. 

 

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

 

Bazar Beneficente para vítimas do terremoto da região leste do 
Japão (Higashi Nihon Daishinsai Charity tsunagaru Market) 
Uma parte do lucro será enviada como doação para serem utilizadas na educação das crianças da cidade 
Ootsuti Cho da província de Iwate. 
Data: 06 de março (domingo) das 10h às 15h. 
Local: Maruko Sougo Taiikukan 
Atividades: Vendas de produtos artesanais, guloseimas e lanches, apresentações do Shinshu Pro 
Wrestling e dança africana e atividades para “aprender sobre prevenção de desastres” com carro de 
simulação de terremoto, exposição de carro de bombeiro, curso de primeiros socorros e “enviar arroz e 
verduras para Fukushima” com coleta de arroz, verduras e legumes de produção caseira. 
Maiores informações: Tsunagaru Projeto (Nakamura), telefone 070 6553 5771 (Prefeitura de Ueda 
Kikikanri Bousai Ka)  
 

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

 
Aula de Culinária “Mama Pro Staff” 
Programa de suporte à vida profissional das mulheres. 

◆ Aula de preparo de pães (pão doce e outros ) 

Data e horário: 05 ou 19 de março (sábado) 10h às 12h (escolher um dos dias ) 
Local: Pan Koubo Tombo 
Professora: Fumie Tanaka (Mestre em pães da Associação Maruku Fukushi) 

◆Aula de culinária chinesa - preparo do legítimo rolinho primavera (harumaki) e outras receitas 
Data e horário: 16 de março (quarta) 10h30 às 12h30 
Local: Shimin Plaza Yu 
Professora: Emi Fukuda (Professora de culinária chinesa) 

◆ Ítens em comum 

Número de vagas: 10 pessoas para cada aula (haverá voluntários para cuidar das crianças) 
Taxa de participação: 500 ienes/aula   
Inscrição: a partir de 23 de fevereiro (terça) pelo telefone ou e-mail abaixo. 
Maiores informações: NPO Kosodate Ouendan Paretto Telefone: 090-8329-3494   
e-mail: paretto-komi@ezweb.ne.jp ou na prefeitura de Ueda, na seção Jinken Danjo Kyoudo Sanka Ka 

mailto:paretto-komi@ezweb.ne.jp


Aula de dança de salão (Shakou Dance)  
Data/horário: Todas as quartas de 06 de abril ~ 29 de junho das 19h às 21h (total de 11 aulas) 
Local: Dai ni taiikukan do Ueda Joseki Kouen (castelo de Ueda)  
Conteúdo: aulas de dança para iniciantes, começando com passos simples elevando o nível 
gradativamente até conseguir dançar de forma elegante. 
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 esportes (Ueda shi suport Kyoushitsu) 
Poderão participar das aulas os moradores ou trabalhadores da cidade de Ueda com mais de 20 anos de 
idade (exceto estudantes). 
Data de inscrição: 11 ~ 23 de março de 2016. Preencher o devido formulário e apresentar no balcão de 
atendimento do Ginásio de Esportes do Castelo de Ueda, Shizen Undou Kouen, Maruko Sougo Taikukan, 
Centro de Atendimento de Sanada e Takeshi ou HP da prefeitura de Ueda. 
 

◇ Nighter Tênis    (total de 8 aulas) 

Data: todas as terças entre 05 de abril e 07 de junho, das 19h às 21h  
Local: quadra de tênis do Kosenjo Kouen 
Participantes: 60 pessoas por ordem de inscrição. 
Taxa: 6.000 ienes 
 

◇ Aikido ① e ② (total de 10 aulas cada ① e ②) 

Data: ① todas as terças entre 05 de abril e 28 de junho das 18h30 às 20h30 

 ② todos os sábados ou terças entre 09 de abril e 28 de junho, das 18h30 às 20h30.   

Local: Ginásio de Esportes (Taikukan) do Castelo de Ueda  
Participantes: 20 pessoas por ordem de inscrição para cada grupo 
Taxa: 3.000 ienes 

※ Outras modalidades durante o dia em dias úteis (informar-se). 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Sport Suishin Ka telefone 23-5196 

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

Aula de cultivo de rosas (Bara sodatekata Koushu kai) 
Data: 06 de março (domingo) das 13h30 às 15h30 
Local: Shinshu Kokusai Ongaku mura Kenshu Center 
Instrutor: Hiraoka Makoto(especialista em rosas inglesas) 
Taxa: 500 ienes 
Levar: botas  
Não necessita de inscrição antecipada. 
Maiores informações Shinshu Kokusai Ongaku mura, telefone 42-3436 

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

Sanada Sport Club – Aulas  
★ Beauty body make kyoushitsu– Aula para modelar um belo corpo. Massagem linfática, yoga, zumba, 

pilates, variando conforme o mês.Total de 12 aulas, na segunda sexta feira do mês a partir de 19h30. 
Início no dia 08 de abril. Taxa de 6.000 ienes 

★ Undou nouryoku up – Aula para aumentar a capacidade de exercício físico para crianças do penultimo 

ano da creche (hoikuen/youchien) até 3ª.série do primário (shougakko). Dia 26 de março (sábado) das 
13h30 às 14h30 para crianças da cheche e 14h45 às 15h45 para alunos do primário. 
Inscrições: a partir das 14h do dia 07 a 23 de março por telefone ou diretamente no balcão de 
atendimento do Sanada Sport Club, telefone 72-2657. 

 
Aula de natação no Fureai Sanada Kan 
(Fureai Sanada Kan Swimming school) 



 
Aulas de natação para crianças a partir de três anos e seis meses até antes da idade escolar, crianças do 
nível primário que não sabem nadar e a partir de 16 anos de idade.  
Início: 06 de abril (quarta) (quatro trimestres por ano) 
Taxa de aula: 6.000 ienes por trimestre (entrada no estabelecimento à parte) 
Anuidade: 6.000 ienes, 5.000 ienes para crianças até o nível chuugakko (seguro incluso) 
Inscrição: após o dia 07 de março diretamente no local. Os iniciantes poderão participar de uma aula 
experimental durante o mês de março. 
Dias e horários das aulas, informar-se pelo telefone 72-2500, Fureai Sanada Kan. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 
Cuidado ao utilizar o Drone  
As normas de vôos de aeronaves de pequeno porte não tripulado, como o drone e avião de controle 
remoto, foram incluidas na revisão da lei de aviação em 10 de dezembro de 2015. Deverá solicitar a 
licença (kyoka) do Ministro do Transporte e Infra-estrutura para comandar o vôo sobre regiões com 
pessoas e casas aglomeradas e em altitude superior a 150 metros e deverá obter a aprovação (shounin) 
do mesmo para comandar o vôo sobre locais de eventos ou de noite.  
Será permitido utilizá-los em parques e estabelecimentos públicos somente para tirar fotografias ou 
filmagens pelas empresas porém poderá haver restrições dependendo das normas e legislações da 
prefeitura. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kikikanri Bousai Ka, telefone 21-0123  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
 
Solicitamos colaboração em separar os papéis recicláveis (Zatsugami) 
Visando a preservação de recursos naturais, a cidade de Ueda está empenhando em reciclar e diminuir 
os lixos incineráveis desde fevereiro de 2014. 
Apesar da considerável redução dos lixos incineráveis, contamos com a colaborção de todos separando 
os papéis recicláveis para atingir melhor resultado.  

● Papéis recicláveis (Zatsugami) são: todos os papéis limpos recicláveis além do “1-Jornais e encartes”, 
“2- Papelão”, “3- caixas longa vida com a parte interior branca” e “4- Revistas”. 

● Levar os papéis recicláveis (Zatsugami) no local de coleta de lixos do bairro ou no recolhimento de 
lixos recicláveis de finais de semana (weekend recycle) 

 - Exemplos de Zatsugami: Caixas de biscoitos, caixas de  

tissue, pasta arquivo de papel, folhas de avisos, cartão de  
apresentação e Hagaki, papel de recados, papel de embrulho,  
calendários, cilindro base de papel higiênico e wrap, etiquetas de  
preços e outros.  
Obs.1: Deverão destacar quaisquer plásticos, metais e outros  
materiais que estiverem grudados no papel. 
Obs.2: Dos exemplos acima, se estiverem plastificados,  
laminados ou sujos, deverão separar como queimáveis.  

- Não podem ser classificados como Zatsugami: Copo de  

papel (inclusive de lámen), recibo do caixa, Hagaki com vedação,  

fotografias, papel carbono, papéis com cheiro (caixa de sabão  

em pó, perfumes, etc), laminado (caixa longa vida com interior  
prateado, tampa de macarrão instantâneo (lámen) e outros. 

Recolhimento de papéis recicláveis (zatsugami): 
1- Amontoar, amarrar em cruz com barbante e levar ao local de coleta de lixo. 
2- Colocar dentro de quaisquer envelopes ou sacolas de papel, fechar  
3- e amarrar em cruz com barbante e levar ao local de coleta de lixos. 
Clean center de Ueda, Centros de Atendimentos de Houden, Shioda, Kawanishi, Maruko, Sanada e 
Takeshi estão distribuindo sacolas de papel (até acabarem os estoques) para retirar os papéis recicláveis 
(zatsugami) , a quem desejar.   
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Haikibutsu Taisaku Ka, telefone 22-0666 e Shiguen 
Junkangata Chisetsu Kensetsu Kanren Jigyou Ka, telefone 71-8082 

 

 
 



Seminário sobre Saúde no Ueda Shouko Kaigui Jo (Kenko Seminar) 
Palestra sobre o tratamento apropriado do câncer do intestino grosso. 
Data e horário: 18 de março (sexta) 18h30 às 20h 
Local: Ueda Shouko Kaigui Jo 5º andar 
Tema: Aumento contínuo de casos de câncer do intestino grosso – exames e tratamentos 
Palestrante: Tomokiyo Yamamoto (médico gastroenterologista do Aizawa Byouin e diretor do Centro de 
Estágio clínico ) 
Número de vagas: primeiros 100 inscritos 
Taxa de participação: gratuita   
Inscrição: de 22 de fevereiro (segunda) a 17 de março (quinta), pelo telefone abaixo. 
Maiores informações: Ueda Shouko Kaigui Jo, telefone 22-4500 ou na prefeitura de Ueda, na sessão 
Shouko Ka. 

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

 
Distúrbio do sono ~ Ao acordar, continua cansado ? ~ 
Uma noite mal dormida sem conseguir descansar o suficiente, poderá trazer prejuízos às atividades 
diurnas influenciando na saúde física e psicológica. É importante rever todos os ítens dos hábitos do 
cotidiano para melhorar o rítimo de vida.  
Se mesmo após rever os hábitos do cotidiano continuar com sintomas de insônia, poderá ser indício de 
depressão, aconselhamos a consultar o seu médico regular, especialista ou setor Kenko Suishinka da 
Prefeitura o mais breve possível. 

~ Ítens para melhorar a qualidade do sono ~ 
- Todos os dias, acordar sempre no mesmo horário e comer bem a refeição matinal. 
- Tomar banho de sol todas as manhãs. 
- Movimentar o corpo moderadamente durante o dia.  
- Fazer leitura ou ouvir música para relaxar antes de dormir. 
- O banho antes de dormir deverá ser morno, em torno de 37 a 40 graus. Em caso de banho quente 

deverá tomar 3 a 4 horas antes de dormir.  
- Fazer a refeição com antecedência, evitando cafeínas e bebidas alcoólicas antes de dormir. 
- Evitar o manuseio de smartphone e computadores antes de dormir. 
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. 

 
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/2015 03 (quinta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

10 meses Abril e maio/2015 

17 (quinta) Takeshi 

13h ~ 13h10 

1 ano e 6 meses Agosto e setembro/2014 13h10 ~ 13h20 

3 anos Dezembro/2012~março/2013 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/2015 03 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /novembro/2015 15 (terça) 

Outubro/2015   
Região:Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi  

04 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/agosto/2014 02 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/setembro/2014 16 (quarta) 

16/julho ~ 15/setembro/2014  
Região: Shioda e Kawanishi 

18 (sexta) Shioda     

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/dezembro/2013 11 (sexta) 

Ueda 
 

12h30~ 
13h15 16 ~ 31/dezembro/2013 23 (quarta) 

3 anos 
01 ~ 15/fevereiro/2013 08 (terça) 12h30~ 

13h30 16 ~ 28/fevereiro/2013 25 (sexta) 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/julho/2015 03 (quinta) 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/agosto/2015 17 (quinta) 

Agosto/2015 
Região: Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi 

24 (quinta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/março/2015 10 (quinta) 
Ueda 

16 ~ 31/março/2015 22 (terça) 

Março/2015  Região: Shioda e Kawanishi 09 (quarta) Shioda 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de março de 2016 

10 meses 16/abril ~ 15/maio/2015 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data(março) Local Recepção 

Exames 

4 meses Outubro/2015 03 (quinta) 

Maruko 

12h30 ~13h15 
10 meses Maio/2015 25 (sexta) 

1 ano e 6 meses Agosto/2014 01 (terça) 

3 anos 16/Jan. ~ 28/fev./2013 11 (sexta) 

Aula 
7 meses Agosto/2015 15 (terça) 

9h30 ~ 9h45 
Aniversário -1 ano Fevereiro e março/2015 08 (terça) 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 



 

 
Centro de Atendimento Emergencial  
Machucados que necessitem de ortopedistas ou de atendimento emergencial  
após 23h ou feriados Ligue para corpo de bombeiros 0268-26-0119, 38-0119,  
36-0119 ou 31-0119 (em japonês)    
Convulsões Chame a ambulância – ligue para 119 
 
Clínica 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 segunda a domingo e feriados das 20h às 23h. Consulta por telefone das 19h 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 
 

ODONTOLÓGICO  Atendimento aos domingos, feriados em geral, finados  
e feriados de final e início de ano no 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 

 
Médicos e Hospitais de Plantão (Domingos e Feriados)  Horário: 9h ~ 18h 
Informações sobre médicos e hospitais de plantão podem ser obtidas  
através de telefone ou FAX 0120-890-421   
 

 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data(março) Local Recepção 

Exames 
10 meses Abril e maio/2015 15 (terça) 

Sanada 
13h15 ~ 13h30 

3 anos Janeiro ~ março/2013 24 (quinta) 

Aulas 7 meses Agosto/2015 09 (quarta) 09h40 ~ 09h50 

Ano 
2016 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

06 
mar. 
 

Hashimoto Maita 38-2033 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 

Ueda
hara 
clínic 

Ueda
hara 

26-3511 
Murakami Ote 1 22-3740 

Ueda 
seikei-ortop 

Tokida 2 75-7518 

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

   Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

13 
mar. 

Ashizawa Yoshida 35-3330 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 

Hori Nakanojo 23-5566 Asaji seikei-ortop Shimonogo 38-1313 

   

Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

Kawanishi-derm Hoya 38-2811 

Nagashima-otorri Nakanojo 23-8734 

20 
mar. 

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

   Sato-gastro Chuo 1 22-2342 Kangawa Aokubo 34-5151 

Yamada Shimonogo 26-8181 Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

21 
mar. 

Gono Kojima 38-0101 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
san 
fujin 

Mido 
rigao
ka 

22-1573 
I clínica Kosato 21-3737 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

   
Iida seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

27 
mar. 

Wakata Shinmachi 38-2540 Tanaka clínica Tokiiri 23-5757 

   
Miyasaka Tokida 2 22-0759 Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

   
Hibi Uedahara 21-0721 

Sumiyoshi-otorrin Sumiyoshi 22-3387 


