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Dia das Mães - 08 de maio de 2016 
Toda mulher é como uma rosa 
Rainha de todas as flores 
Mas a mulher que também é mãe  
É rainha entre rainhas 
Rainha de todas as rosas...   

                                               (Augusto Branco) 
 

Dia 05 de maio – Feliz dia das crianças ! 
 

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

 
FERIADO NA PREFEITURA E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO “GOLDEN WEEK”  
A Prefeitura de Ueda estará aberta para atendimento ao público nos dias 02 (segunda) e 06 (sexta) de 
maio no período de golden week. 
 

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

Coleta de lixos no feriado do Golden Week (29 de abril a 08 de maio) 
A coleta de lixos no feriado do Golden Week será efetuada normalmente, porém o Clean Center estará 
funcionando somente nos dias 02 e 06 de maio. 
Maiores informações: Ueda Clean Center, telefone 22-0666, Maruko Clean Center, tel. 43-2131 
 

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

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

 
 
 

Ingeriu bebida alcoólica?  
Não dirija e não deixe dirigir 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

07/mai  a)Tsuruya (Yamaguchi) b) Matsuya (Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 

14/mai a) Valor ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 

21/mai a) Yaofuku ( Kosato) b) A Coop (Shioda)  

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

Quantos somos? (dados de 01 de abril/2016) 
População total de Ueda: 159.460    
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 596 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 110 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 192 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.281 

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  

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. 

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

 

Classes de língua japonesa – 2016   (Nihongo Kyoushitsu) 
 

Na cidade de Ueda existem 7 classes de língua japonesa administradas pelos voluntários（Vide as classes 

abaixo relacionadas）onde cidadãos de Ueda de várias nacionalidades estudam. É muito importante 

aprender a língua japonesa para poder viver melhor no Japão. Caso tenha interesse em aperfeiçoar a 
língua japonesa, entre em contato com o representante da classe e faça uma visita. 
Maiores informações na Prefeitura de Ueda setor Shimin ka (telefone 22-4100) ou  
Associação Multicultural Ueda Shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai (telefone 25-2631). 

    

Nome da Classe  Data/horário Local Representante  Telefone 

Fureai Nihongo 
Kyoushitsu 

Domingo 

（10h ～ 12h） 
Fureai Fukushi 

Center 
Tsuchiya  
Shinichi 

0268-42-3507 

Josho Nihongo 
Kouza 

1º.2º.3º.domingos do 

mês（13h30～15h30） 
Ueda Souzoukan Tanaka Kazuhiko 090-1215-5561 

Nihongo Kurabu 
Sakura 

Quarta feira 

（19h30 ～ 21h） 
Ueda Souzoukan Nakamura Kumiko 

0268-22-6223 
torino714@gmail.com 

Minori no Kai 
Sábado 

（13h15 ～ 15h） 
Shimin Plaza Yu Assai Tsuneko 0268-25-3511 

Yu Ai Maruko 
Nihongo Kyoushitsu 

Sábado 

（10h ～ 12h） 
Maruko Volunteer 

Center 
Naruzawa Mitsuko 0268-43-3580 

Himawari Nihongo 
Kyoushitsu 

Sábado 

（10h ～ 12h） 
Chuo Kouminkan Sato Miyako 0268-25-6824 

Minna no Nihongo 
Hiroba Tarouyama 

Sábado (exceto 1º.do 

mês)（13h ～ 15h） 
Uenogaoka 
Kouminkan 

Inoue Satoshi 0268-23-8468 

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

 
Curso de Computador para jovens que estão procurando emprego 
(Kyuushokuchu no wakamono no tame no Passokon Kouza) 
 
Curso básico de Excel e Word  
Data: 13 (sexta), 17 (terça),19 (quinta) e 20 (sexta) de maio das 10h às 12h30 (total de 4 aulas) 
Taxa: gratuita 
Local: Wakamono Support Station Shinano ( Ueda Shi Ote 2-3-4 Tougoudou Ote Biru 2º.andar))  
Público alvo: Pessoas com 15 a 39 anos de idade que estão procurando emprego. 
Participantes: 10 alunos por ordem de inscrição 
Inscrição: a partir de 25 de abril através do telefone abaixo. 
Maiores Informações e inscrição: Wakamono Support Station Shinano, telefone 75-2383 

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

 
Sistema de Ajuda Financeira Escolar (Shuugaku Enjo) 
Ajuda financeira de uma parte das despesas necessárias, aos pais de alunos com dificuldades de 
frequentar as escolas de nível primário (Shougakko) e ginasial (Chuugakko) por motivos financeiros. 
Será efetuada pesquisa sobre a renda familiar para comprovar a dificuldade financeira.  
Após o recebimento do aviso que será distribuído pela escola, fazer a solicitação na própria escola.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Gakkou Kyouiku Ka, telefone 23-5101 

 
 



 

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

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

 
CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS – 2016 
 

 
 

●   Solicitamos o pagamento dentro do prazo indicado acima. 

● Em caso de atraso no pagamento dos impostos, a prefeitura poderá telefonar solicitando o 

recolhimento, porém jamais será solicitado o pagamento através de Caixa eletrônico–ATM. Cuidado! 

※ Além do recolhimento normal do imposto efetuado pelo contribuinte, existe o recolhimento especial 

pela empresa que efetua o pagamento em nome do contribuinte através de débito do salário ou da 
aposentadoria. 

 

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

 
Socilitação do pagamento de impostos dentro do prazo 
Para que possamos viver com segurança e tranquilidade, além dos serviços de pessoa física e de 
empresas privadas, necessitamos de serviços e instalações públicas sustentados pelos impostos e 
seguros pagos pelos cidadãos.  
Quando houver atraso no pagamento, será emitida uma carta de cobrança. Caso não efetue o pagamento 
apesar da emissão de cobrança, a prefeitura poderá fazer averiguação do salário e apreensão dos bens. 
Após a data do vencimento, será cobrado juros sobre o valor do imposto.  
 
Consultas sobre o pagamento de impostos 
Caso encontre-se em dificuldades para pagar os impostos por ter sido vítima de desastre e esteja 
recebendo ajuda de subsistência, etc, consultar-se no setor de cobranças da prefeitura com antecedência. 
 
Formas de pagamento: 
- Através de guias de pagamento nas lojas de conveniências, Instituições Financeiras, Prefeitura ou nos 
Centros de Atendimentos.  
- Através de débito em conta bancária. Conferir se o saldo está suficiente no dia anterior ao débito. Poderá 
providenciar o procedimento para débito em conta nas instituições financeiras que possui conta, prefeitura 
de Ueda setor Shuno Kanri Ka ou Centros de Atendimentos munidos de Caderneta do Banco e carimbo 
Inkan e guia de pagamento.  
 
Obs. O Atestado de pagamento “Nouzei Shoumeisho” necessário para fazer o Shaken do veículo, será 
enviado às pessoas que pagarem o Imposto do carro de placa amarela (Kei) através do débito em conta 
bancária, após a confirmação do pagamento. Caso tenha urgência do Nouzei Shoumeisho do carro, 
comparecer ao balcão de atendimento da Prefeitura setor de cobranças munidos de carimbo Inkan e 
caderneta do banco atualizado para comprovar o pagamento.   
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Shuno Kanri Ka, telefone 23-5117, 71-8053, 8054, 8055 e 
8056. 

           Referente a 
Tipo de Imposto 

Abril 
2016 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Jan 
2017 

Fev Mar 

Imóveis 1
a
   2

a
     3

a
  4

a
  

Imposto Municipal   1
a
  2

a
  3

a
   4

a
   

Veículos  única           

Seguro saúde (hoken)    1
a
 2

a
 3

a
 4

a
 5

a
 6

a
 7

a
 8

a
 9

a
 

Kouki Koureisha Hoken    1
a
 2

a
 3

a
 4

a
 5

a
 6

a
 7

a
 8

a
 9

a
 

Kaigo Hoken    1
a
 2

a
 3

a
 4

a
 5

a
 6

a
 7

a
 8

a
 9

a
 

Data de pagamento 
 

02 
maio 
(2ªf) 

31 
maio 
(3ªf) 

30 
jun 
(5ªf) 

01 
ago 
(2ªf) 

31 
ago 
(4ªf) 

30 
set 
(6ªf) 

31 
out 
(2ªf) 

30 
nov 
(4ªf) 

26 
dez 
(2ªf) 

31 
jan 
(3ªf) 

28 
fev 
(3ªf) 

31 
mar 
(6ªf) 



 
Cartão benefício para famílias com crianças  
「Nagano Kosodate Katei Yuutai Passport Jigyou」 
 
Com a apresentação do Cartão Passaporte nas lojas conveniadas da Província, as famílias com crianças 
menores de 18 anos poderão receber alguns benefícios (pontos, descontos, etc.) oferecidos pelas lojas.  
A partir de abril poderá utilizar o cartão em todo o território nacional (41 províncias do Japão) nas lojas com o 
logotipo. 
Os novos cartões, com o acréscimo do logotipo nacional unificado, foram enviados em meados de abril para 

famílias com crianças menores de 18 anos de idade e famílias com gestantes※１. 

Os cartões serão emitidos às famílias que efetuarem os procedimentos de mudanças para a cidade de Ueda 
ou de registro de nascimento após 01 de abril. 
Cada família receberá dois cartões. 

※ １- O Cartão será emitido no ato do registro de gravidez (Ninshin Todoke). 

Atenção: O cartão para famílias com mais de três crianças com menos de 18 anos de idade “ Tasetai Ouen 
Premium Passport” , poderão ser usados somente na província de Nagano. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate kosodachi Shien Ka, tel. 23-5106 

 

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

Atestado de Residência e Comprovante de Registro de Inkan na loja de 
Conveniência. 
A partir de 20 de maio de 2016 será possível obter o Atestado de Residência “ Juminhyo” e o 
Comprovante de Registro de Inkan “ Inkan Shoumei Sho” com o Cartão do My Number em lojas de 
conveniências por 300 ienes cada.  
※ Porém os Atestados de Residência “Johyo” e o “Kaiseiguen” não poderão ser obtidos nas lojas de 
conveniências. 
O cartão My Number não poderá ser utilizado nas máquinas automáticas (Jidou Koufuki) 
As pessoas registradas na cidade de Ueda que fizeram o cartão My Number e inseriram o comprovante 
eletrônico do usuário no cartão, poderão obter os comprovantes nas lojas de conveniências 
CircleKSunkus, 7 Eleven, Family Mart e Lawson com instalações de multi-copiadoras, no horário de 6h30 
às 23h exceto nos dias 29 de dezembro a 03 de janeiro e em horários de manutenção das máquinas. 
Atenção: 
- Tomar cuidado para não esquecer o Cartão My Number ou os comprovantes no local, em especial os 
comprovantes com várias páginas (possibilidade de esquecer a última página no local). 
- A senha será cancelada se errar 3 vezes. Para reativar a senha, será necessário comparecer 
pessoalmente ao balcão de atendimento abaixo munido do Cartão My Number. 
- Informações por telefone somente no horário de expediente da Prefeitura (8h30 às 17h15 nos dias 
úteis).  
A partir de 20 de maio, as pessoas que possuem o Cartão My Number não poderão utilizar o Cartão do 
Inkan Touroku e Ueda Jumin Card (deverão devolver à Prefeitura). Poderão obter o Inkan Shoumeisho na 
loja de conveniência com a senha ou pessoalmente no balcão da prefeitura. 
Ficar ciente que se caso uma pessoa que possui o Cartão My Number vier obter os comprovantes com o 
Cartão do Inkan Touroku ou Ueda Jumin Card, cujos cartões serão recolhidos pela Prefeitura. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka, telefone 23-5334, Centros de Atendimentos de 
Maruko, tel 42-1052, Sanada tel 72-0154 e Takeshi tel 85-2827 ou e-mail simin@city.ueda.nagano.jp. 

 

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

 
Festival Bajutsu jo em Shimin no Mori 
Apresentação de equitação e experiências de cavalgadas, barracas de  
alimentos , distribuição de sopa japonesa (Tonjiru) e doces   
para 300 pessoas por ordem de chegada.  
Data: 03 ( terça) ~ 05 (quinta)de maio 
Horário: 9h ~ 15h 
Local: Shimin no Mori Bajutsu jo  

Maiores informações: Shimin no Mori Bajutsu jo, telefone 28-5020 
 



 
Distribuição de sementes para cortina verde. 
(Midori no kaaten “curtain” yo no tane o haifu shimasu) 
 
Público alvo: cidadãos, escolas, creches e empresas da cidade de Ueda. 
Sementes: Corriola “Asagao”, Fuusen Kazura, Goya (até três pacotes por estabelecimento) 

※ Consta sementes doadas pelos participantes dos anos anteriores. 

Solicitação e entrega: 09 a 31 de maio na Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou  
Ka, Centros de Atendimentos de Maruko, Sanada, Takeshi, Houden, Kawanishi ou Shioda.  

※ Solicitamos colaboração respondendo às pesquisas e doação de uma parte das sementes colhidas 

para serem distribuídas nos anos posteriores. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, telefone 23-5120 

 

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

 

Aulas de exercícios físicos do Club USC  
(Club USC kyoushitsu, Koushukai) 

① Aula para pais e filhos (Oyako Undou Asobi Kyoushitsu ) 
Público alvo: crianças de 3 e 4 anos de idade e seus responsáveis. Caso tenham irmãos fora da idade 
correspondente, poderão participar.  
Atividades: pular, correr e rolar para aprender a utilizar o corpo, fazer ginásticas que incentivam o contato 
entre crianças e seus responsáveis e exercícios divertidos em ritmo de brincadeira tais como, jogar e 
chutar bola com os pais.  
Data: 14 de maio das 10h às 11h. 
Local: Ginásio de esportes do Kangawa Shougakko 
Levar: bebida, tênis de uso interno, toalha e roupa adequada para esportes.  
Taxa: 500 ienes para cada par (uma criança e um adulto) 
 

② Aula de alongamento  
Público alvo: 15 pessoas sem restrições, por ordem de inscrição 
Atividades: exercícios de alongamentos possíveis de fazer em casa, para manter a saúde  
Data: 13 e 20 de maio (sexta) das 13h às 13h50 (mesmo conteúdo em ambas as aulas)  
Local: 2º Ginásio de esportes do Castelo de Ueda (dai ni taiiku kan) 
Levar: bebida, tênis de uso interno, toalha, tapete ou toalha de banho para yoga e roupa para esportes.  
Taxa: 500 ienes por aula 

Inscrição: até 17h do dia anterior a cada atividade ① ou ②, pelo telefone abaixo. 

Maiores informações: Club USC 26-5320 
 

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

 
Voluntários para cortar planta silvestre (mato) 

em Utsukushigahara Kouguen 
 

Data: 21 de maio (sábado) (mesmo com chuviscos, será realizada) 
Reunir-se: 
Estacionamento do Utsukushigahara Furusato Meisan Center, às 9h30.   
Duração da atividade: 10h às 12h  
Local: Utsukushigahara Kouguen Monomiishi Shuuhen Rengue Tsutsuji Gunseichi (perto das azaléias) 
Levar: Roupa adequada para o serviço ( capa de chuva, chapéu, toalha, etc.), almoço, bebida (Será 

servido sopa Tonjiru na hora do almoço).  
☆ Luva de trabalho e foice serão providenciados. Inscrição: Até 18 de maio (quarta) por telefone 

(85-2828 ) para Takeshi Sangyo Kensetsu Ka  
Poderão participar pessoas com mais de 18 anos de idade. 
Maiores informações: Takeshi Sangyou Kensetsu Ka, telefone: 85-2828. 
 

     



 
Inscrições para cadastros de grupos interessados em  
utilizar quadras e campos esportivos das escolas. 
(Gakkou taiiku shisetsu kaiho riyou dantai tsuika touroku) 
● Poderão fazer as inscrições os grupos de moradores, trabalhadores e  
estudantes de Ueda cujos responsáveis sejam maiores de idade (20 anos). 
Os grupos que desejam utilizar as quadras ou campos esportivos das escolas  
deverão fazer as inscrições anualmente para reservar os dias e escolas disponíveis.  

☆ Conforme a escola poderá estabelecer horário de uso ou dependendo do dia não poderá utilizar 

devido às atividades da escola.    

●Inscrição: Por ordem de chegada, a partir do dia 28 de abril. Preencher e entregar a ficha de 

inscrição na Prefeitura de Ueda Sport Suishin ka.      
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Sport Suishin ka, telefone: 23-6372 

◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎●．。○◎● 

 
Sistemas de auxílios para redução de lixo 
(Nama gomi no genryou ka no shien seido) 
Todos na cidade estão se empenhando em reduzir o lixo queimável utilizando os sistemas 
de auxílios, especialmente porque o lixo de cozinha compõe metade do lixo queimável.  
A Prefeitura de Ueda está promovendo três Sistemas de Auxílio. 
 
Auxílio 1 : Troca de lixo orgânico processado por pontos (Yasai maru).  
Levar o lixo orgânico processado ao Clean Center e trocar por pontos que podem ser usados para fazer 
compras nos pontos de venda direta da JA.  
Público alvo: pessoa física com registro de endereço em Ueda e com cadastro de associado ( faz-se o 
cadastro quando levar o lixo processado pela primeira vez). 
Com 5 pontos poderá fazer compras no valor de 500 ienes em um dos 8 pontos de venda direta da JA. 
Local e horário para levar o lixo: todas as quartas-feiras, das 10h às 15h, no setor Haikibutsu Taisaku 
Ka, dentro do Ueda Clean Center. 
 

Aparelho elétrico  Levar o lixo desidratado ao Clean Center para receber 1 ponto por  1 kg ou mais. 

Pakkun  Levar o Pakkun processado ao Clean Center para receber 5 pontos por vez. 

 
Auxílio 2  Auxílio financeiro para aquisição de equipamentos para redução de lixo. 
Público-alvo: pessoas com registro de endereço em Ueda e sem dívida com os impostos municipais. 
Local para pedidos do auxílio: Haikibutsu Taisaku Ka (dentro do Ueda Clean Center), Seikatsu Kankyo 
Ka, Centros de atendimento de Houden, Shioda, Kawanishi, Maruko, Sanada e Takeshi. 

 
 
 
 
 

 
Auxílio 3  Distribuição gratuita do Pakkun 
Público-alvo: pessoas com endereço em Ueda e que saibam utilizar corretamente o Pakkun 
Local de solicitação e retirada do Pakkun: Eco House (dentro do Ueda Clean Center) e nos centros de 
atendimento de Maruko, Sanada e Takeshi.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Haikibutsu Taisaku Ka, tel 22-0666, Centros de 
Atendimentos de Maruko tel 42-1054, Sanada tel 72-0154 e Takeshi tel 85-2827, Eco House tel 23-5144 

Locais disponíveis Dias e horários disponíveis 

 
 
Ginásio de Esportes 

 

Escola primária Shiojiri, Naka Shioda, 
Shioda Nishi, Kawanishi Shougakko  
e escola ginasial Dai Ni (somente 
espaço para tênis de mesa) e Shioda 
Chuugako 

. 02 de maio a 30 de julho das 18h30 
às 21h. 
. 01/ago ~ 31/mar/2017 das18h ~ 21 h  
 

 
Campo esportivo 

 

Escola primária Kita, Shiojiri, e Minami 
Shougako e escola ginasial Shioda e 
Dai roku Chuugako. 

. 02/maio ~ 31/outubro 
 Das 18h30 ~ 21h (exceto  domingos 
e feriados) 

Tipos de equipamentos Subsídio (%) Valor máximo  

Composteira, recipiente hermético 
80% do valor pago 
na compra 

5,000 ienes por unidade 

Aparelho processador de lixo 

（desidratação, biológico, etc） 
50,000 ienes por unidade 



 

Ajuda financeira para cirurgia de esterilização e castração de cães e 
gatos (Inu, neko no funin, kyosei shujutsu ni hojo) 
 
Nagano Ken Doubutsu Aigo Kai Josho Shibu dará ajuda parcial da despesa de  
cirurgia para esterilizar e castrar gatos e o Juishi Kai Josho Shibu aos cães conforme abaixo: 
Poderão fazer a cirurgia, os cães e gatos dos moradores da região de Josho  
(os cães deverão ter o registro e vacina anti rábica em dia) 
Período: 01(quarta) ~ 30(quinta) de junho. 
Local: Qualquer clínica veterinária da região de Josho. 
Valor da ajuda: 5.000 ienes para fêmeas e 3.000 ienes para machos,  
1 animal por família. Quantidade limitada. 
Solicitação: Diretamente à clínica veterinária a partir de 02 de maio (segunda). 
Maiores informações: Nagano Ken Doubutsu Aigo Kai Josho Shibu Jimukyoku  
tel: 25-7153 e Nagano Ken Juishi Kai Josho Shibu tel. 23-6058  
 

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

Vamos exercitar!  10 minutos, todos os dias  
O clima ameno desta estação do ano favorece a utilização dos músculos e através de alongamentos torna 
o corpo mais elástico.  
Ao aumentar a quantidade de movimentos físicos no cotidiano (como os exercícios físicos e serviços 
domésticos) por dez minutos todos os dias, poderá diminuir o risco de contrair doenças causadas pelos 
hábitos do estilo de vida, debilitação física e demência. 
O exercício diário é importante para a formação de um corpo saudável.   
Exercício simples: Ficar em pé, levantar e abaixar o calcanhar.  
1- Levantar e abaixar os dois calcanhares juntos apoiando-se com uma mão na parede. 
2- Forçar a parte inferior da barriga, relaxando os ombros e olhar para a frente. 
3- Ao acostumar-se, procure levantar o calcanhar ao máximo. 
Efeito do exercício: O movimento dos músculos das pernas tende a melhorar a circulação sanguínea do 
corpo todo.  
Poderá exercitar nos horários convenientes, escovando os dentes ou cozinhando.  
Vamos incluir o exercício físico no seu cotidiano, gradualmente. 

● Fazer alongamentos assistindo televisão 

● Procurar andar rápido com passos largos. 

● Segurar a cesta de compras (procurar não usar o carrinho) 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7123 
 

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

 
Consultas sobre a gravidez, parto e puericultura 
Para atender as pessoas com dúvidas sobre a gravidez, parto e cuidados com o bebê, foi instalado o 
balcão de atendimento “ Kosodate Sedai Houkatsu Shien Center” no Kenko Plaza Ueda a partir de abril de 
2016. Poderão consultar-se com parteira sobre a saúde da mãe e bebê e com coordenador de assistência 
à puericultura que estarão atendendo em tempo integral. 
 
Oyako Hoken Coordinator – Coordenador de saúde da mãe e criança 
Acreditamos que existam vários problemas durante a gravidez e após o parto. Oyako Hoken Coordinator 
irá atender às diversas consultas das grávidas e seus familiares sobre a gravidez, parto, cuidados com o 
bebê, etc. Por exemplo: 1- Não consegue comer direito devido ao enjôo de gravidez. 2- Aproveitando a 
gravidez, gostaria de parar de fumar cigarro. 3- Não tem pessoas próximas que possam ajudar após o 
parto. 4- Será que o leite materno está suficiente? Quantidade de leite? 5- O bebê não para de chorar 
mesmo pegando-o no colo, tentando acalentar, etc. 6- Fico confusa com diversos conselhos dos pais e 
amigos que possuem opiniões diferentes sobre a puericultura.  
Atendimento: de segunda a sexta (exceto feriados) das 9h às 16h.  
 
Kosodate Shien Coordinator – Coordenador de assistência à puericultura 
Informações sobre estabelecimentos e consultas sobre cuidados com a criança. 
Atendimento: de segunda a sexta (exceto feriados) das 10h às 16h.   
Maiores informações: Kenko Suishin Ka, telefone 23-8244 



 
Exame de Doença Periodontal  (Shishu shikkan kenshin) 
 
Mesmo escovando os dentes todos os dias, ao serem examinados, 90% das pessoas necessitam de 
tratamento odontológico. Nos exames serão examinados os tecidos periodontais, se há presença de 
cáries e receber orientações sobre escovação e prevenção de doença periodontal. 
Público alvo: Aniversariantes de 30, 40, 50, 60 e 70 anos de idade no período de 01 de abril de 2016 a 31 
de março de 2017 ( receberão cartão Hagaki enviados pela Prefeitura de Ueda).  
Período de exame: até 28 de fevereiro de 2017 (poderão fazer o exame somente uma vez) 
Levar: Cartão Hagaki, Cartão do Seguro de Saúde “Kenko Hokensho” e 600 ienes. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124 

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

 
Exame Odontológico durante a gravidez 
(Nimpu shika kenshin) 
As grávidas tendem a ficar com cáries e periodontite devido aos enjôos e alterações hormonais durante a 
gravidez. 
Preparem-se para receber o bebê com boa saúde bucal. 
Público alvo: Gestantes residentes na cidade de Ueda (aconselhamos entre o quinto e o sétimo mês,  
que é uma fase estável da gravidez). 
Taxa: 600 ienes 
Levar: Ficha de exame odontológico “Ninshin Shika Kenshin Jushin Ken”, caderneta Materno-infantil 
“Boshi Kenko Techo”, Carteira de Seguro de Saúde “Kenko Hoken sho”. 
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 (maio) Local Recepção 

Exames 

4 meses Dezembro/2015 12 (quinta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

10 meses Junho ~ agosto/2015 

26 ( quinta) 
Takeshi 

13h ~ 13h10 

1 ano e 6 meses Out. e nov./2014 
13h10 ~ 13h20 

2 anos –odontol. Março ~ junho/2014 

Aulas 7 meses Set. ~ nov./2015 23 (segunda) 09h30 ~ 09h40 

 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (maio) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/dezembro/2015 11 (quarta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /janeiro/2016 24 (terça) 

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

10 (terça) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/outubro/2014 13 (sexta)  
Ueda 01 ~ 15/novembro/2014 25 (quarta) 

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

20 (sexta) Shioda 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/fevereiro/2014 18 (quarta) 

Ueda 

12h30~ 
13h15 16 ~ 28/fevereiro/2014 31 (terça) 

3 anos 
01 ~ 15/abril/2013 12 (quinta) 12h30~ 

13h30 16 ~ 30/abril/2013 27 (sexta) 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 30/setembro/2015 11 (quarta) 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/outubro/2015 23 (segunda) 

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

19 (quinta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/maio/2015 13 (sexta) 
Ueda 

16 ~ 31/maio/2015 25 (quarta) 

Maio/2015  Região: Shioda e Kawanishi 26 (quinta) Shioda 

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

10 meses 16/junho ~ 15/julho/2015 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data(maio) Local Recepção 

Exames 

4 meses Dezembro/2015 12 (quinta) 

Maruko 

12h30 ~13h15 10 meses Julho/2015 20 (sexta) 

1 ano e 6 meses Outubro/2014 10 (terça) 

Aula 
7 meses Outubro/2015 24 (terça) 

9h30 ~ 9h45 
Aniversário 1 ano Abril e maio/2015 17 (terça) 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data(maio) Local Recepção 

Exames 
10 meses Junho e julho/2015 10 (terça) 

Sanada 

12h45 ~ 13h 

2 anos-odontol Fevereiro a abril/2014 17 (terça) 09h30 ~ 09h45 

Aulas 7 meses Outubro/2015 26 (quinta) 09h30 ~ 09h40 

TAKESHI KENKO 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  

Ano 
2016 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

01 
maio 
 

Ikeda Uedahara 22-5041 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 

Yoda Tokiwagui 5 28-1223 Asaji Seikei- 
ortopedista 

Shimonogo 38-1313 

   Imai -oftalmo Shimonogo 38-1700 

Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

03 
maio 

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

   

Yoshida Tokiiri 24-1222 Kangawa Aokubo 34-5151 

Kawanishi 
Seikyo 

Nikota 31-1411 Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

Harada Oya 36-0520 Sumiyoshi-otor Sumiyoshi 22-3387 

04 
maio 

Iijima Tsuiji 22-5011 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
San 
Fujin 

Mido 
rigao 
ka 

22-1573 
Kosato-dermat Kosato 28-4111 Iida Seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Uedahara Life Uedahara 22-0873 Kouda cl-otorrin Koaso 38-3065 

Kouda clínica Koaso 38-3065    

05 
maio 

Hashimoto Maita 38-2033 Tanaka clínica Tokiiri 23-5757 

   
Murakami Ote 1 22-3740 Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

   
Hibi Uedahara 21-0721 

Iijima-otorrino Ote 1 22-1270 

08 
maio 
 

Ashizawa Yoshida 35-3330 Research park Shimonogo 37-1133 

   

Hori Nakanojo 23-5566 
Shimogata 
seikei-ortoped 

Yoshida 35-5252 

   

Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

Kawanishi-derm Hoya 38-2811 

15 
maio 

Sato-gastro Chuo 1 22-2342 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

   
Yamada Shimonogo 26-8181 Okada Chuo 6 24-2662 

Okada Chuo 6 24-2662 Otani-otorrino Chuo 2 22-0727 

   Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

 
22 
maio 

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

   Gono Kojima 38-0101 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

I clínica Kosato 21-3737 Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 

 
29 
maio 

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

   Wakata Shinmachi 38-2540 Watanabe Komaki 29-1112 

Miyasaka Tokida 2 22-0759 Nagashima-otor Nakanojo 23-8734 



 


