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

 
O subsídio infantil será pago no dia 10 de junho (sexta), referente ao período de fevereiro a maio de 
2016, através do depósito na conta bancária às pessoas que se enquadram no sistema. 
Conferir o depósito através da caderneta da conta bancária. 
No início do mês de junho a prefeitura de Ueda enviará o formulário de Atualização da Situação (Guenkyo 
Todoke) em cor verde . Solicitamos a apresentação dos devidos documentos. 
 Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka tel. 23-5106,  
Centros de Atendimento de Maruko tel. 42-1039, Sanada tel. 72-2203 e Takeshi tel. 85-2067   
 

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

 
 
 

Ingeriu bebida alcoólica?  
Não dirija e não deixe dirigir 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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.  
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) 

 

 

Quantos somos? (dados de 01 de maio/2016) 
População total de Ueda: 159.367    
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 585 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 111 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 192 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.388 

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  

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

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

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

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

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


 
Inscrição para Moradia Pública da Prefeitura de Ueda (Shi ei juutaku) 
Moradias: Chikuma Cho, Shimonogo Sakura, Uchibori, Naka Maruko, Miyahara, Kami Takeshi.  
Inscrição: 01 (quarta) ~ 08 (quarta) de junho na Prefeitura de Ueda,  
Centros de Atendimento de Maruko, Sanada e Takeshi no setor de moradias. 
Dia 05 (domingo) haverá atendimento somente na Prefeitura de Ueda setor  
Juutaku Ka das 09h às 13h. 
Sorteio: dia 15 de junho (quarta ) na Prefeitura de Ueda, prédio sul Minami Chousha– 5o. andar.  
Outros: As famílias de pai/filhos, mãe/filhos, idosos e deficientes que atendam aos requisitos necessários 
poderão inscrever-se também no sorteio especial. O sorteio especial não garante o ingresso na moradia.  
Deverá apresentar por escrito nomes e endereços de 2 fiadores de nacionalidade japonesa no ato da 
inscrição.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Juutaku-ka, telefone (0268) 23-5176  
 

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

Inscrição para Moradia Pública da Província de Nagano (Ken ei juutaku) 
Inscrição para moradias pública provincial da região de Ueda e Tomi. 
Período de inscrição:  06 (segunda) ~ 10 (sexta) de junho  
Horário:  9h ~ 17h  
Local da inscrição: Juutaku Kyokyu Kousha Ueda Kanri Center (Ueda Godo Chousha – Minami Tou)  
Sorteio: 17 de junho (sexta), a partir de 13h30, no 2º andar do Goudo Chousha Minami Tou 
Informações sobre a inscrição: a partir de 25 de maio diretamente no Juutaku Kyoukyu Kousha Ueda 
Kanri Center,  Telefone: 29-7010 ou na homepage da Província de nagano. 

 

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

Consultas sobre saúde e cotidiano em geral 
Orientação jurídica com advogado sobre perda de emprego, falência, dívidas acumuladas, problemas 
familiares e consulta com enfermeira de saúde pública sobre a saúde ( uma hora por pessoa), consultas 
com especialistas sobre emprego e assistência social.  
Data: 03, 10, 17 e 24 de junho (sextas) das 9h30 às 16h 
Local: Ueda Hoken Fukushi Jimusho 
Taxa: Gratuita  
Inscrição antecipada: com 4 dias de antecedência para consulta com advogado e 7 dias de 
antecedência para outras consultas por telefone abaixo.  
Maiores informações: Ueda Hoken Fukushi Jimusho Kenkouzukuri Shien Ka, telefone 25-7149 ou na 
Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka. 
 

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

Consulta sobre problemas das mulheres 
Consulta gratuita e sem necessidade de marcar antecipadamente. O assunto será mantido em sigilo 
absoluto.  
Dia: 12 de junho (domingo)    
Horário: 13h as 16h 
Local: Ueda Jyoho Library (prédio em frente a estação de Ueda) 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Jinken Danjo Kyoudo Sankaku Ka, telefone: 23-5393 
 

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

Estágio durante as férias de verão 
Inscrições abertas para estágio (internship) durante as férias de verão aos estudantes do segundo grau 
(Kouko e curso profissionalizante) e universitários. Fazendo estágio enquanto estudante, os jovens 
poderão experimentar a vida ocupacional e a partir desta experiência fazer uma imagem da vida 
profissional quando se tornarem adultos. 
Inscrições e informações: Até 04 de julho (segunda) através de telefone 22-4500 Ueda Shokugyo Antei 
Kyoukai (localizado no prédio da Câmara de Indústria e Comércio de Ueda - Shouko Kaigui Sho) .  
 

 



 
Doações para as vítimas do terremoto de Kumamoto 
Com o intuito de auxiliar as vítimas do terremoto ocorrido em abril, foram instaladas caixas para doações 
em dinheiro em 11 locais da cidade. 
Pedimos a calorosa colaboração dos cidadãos de Ueda para que as vítimas do terremoto possam voltar à 
vida normal o mais breve possível. 
Período: até o dia 30 de junho (quinta-feira) 

Locais: prédio principal e prédio sul da Prefeitura de Ueda, Hitomachigenki・Kenko Plaza Ueda, Maruko, 

Sanada, Takeshi, Houden, Shioda, Kawanishi Chiiki Jichi Center, Kyouiku Iinkai (Secretaria da Educação), 
Shinshu Ueda Sanada Taiga Dorama Kan. 

※ O dinheiro das doações será enviado à zona atingida através da associação Cruz Vermelha do Japão. 
Maiores informações: na prefeitura de Ueda setor Fukushi Ka, telefone 71-8081 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Entrega (emissão) do Cartão My Number 
As pessoas que solicitaram o Cartão My Number, ao receber o aviso de emissão, deverão comparecer no 
local indicado no aviso para retirar o cartão. Os documentos necessários para a retirada estão indicados 
no panfleto anexo ao aviso. 
Os cartões do Inkan Touroku e Shimin Card serão recolhidos. As pessoas que os possuem, levá-los 
juntamente com os documentos necessários. 
Dias úteis: 
Horário: 8h30 às 17h15 
Local: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka, Centros de Atendimento de Maruko, Sanada e Takeshi. 
 
Domingo: Dias: 12 e 26 de junho 
Horário: 8h30 às 16h30 com hora marcada. Telefonar ao setor responsável anotado no cartão de aviso 
de emissão até dois dias úteis antes. 
Local: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka, responsável do My Number, tel 21-0210 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

  

Troca do Hidrômetro 
Conforme a lei de medição, os hidrômetros devem ser trocados a cada 8 anos.  
Os comunicados serão enviados para residências que deverão trocar os hidrômetros este  
ano e posteriormente o funcionário da empresa de instalações de equipamentos de  
abastecimentos de água, munido de certificado da empresa comparecerá para efetuar  
a troca do aparelho. Para efetuar a troca, o funcionário deverá entrar na sua propriedade.  
Solicitamos compreensão e colaboração. 
Período de troca : Região de Ueda entre julho de 2016 e fevereiro de 2017. 
                  Região de Maruko e Takeshi entre julho e dezembro de 2016.  

Região de Sanada entre junho e dezembro/2016 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Service Ka, telefone 23-8243, Jogesuidou Ka do Centro de 
Atendimento de Maruko, telefone 42-1128 e Sanada, telefone 72-4253. 

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

 
Caminhada dentro da água  
 

Devido às forças das águas, as pessoas com dor no quadril e joelhos também poderão exercitar 
agradavelmente e sentir o seu efeito.  
Data: 12 de junho (domigo) das 10h30 às 11h30 (recepção das 10h às 10h15) 
Local: Fureai Sanada Kan 
Participantes: até 30 residentes da cidade de Ueda por ordem de inscrição.  
Taxa da aula: gratuita (pagar 500 ienes para entrada) 
Levar: maiô, touca para natação e bebida. 
Inscrição: 20 de maio ~ 08 de junho das 14h às 20h (até 17h no dia 08 de junho) por telefone ao Sanada 
Sport Club, telefone 72-2657 
 

 



Aula do Club USC– Let’s try Sports (Para iniciantes) 
① Tênis・Soft tênis 
Data/horário: 18 de junho (sábado). Tênis (10h ~ 12h15) Soft Tênis (13:30 ~ 15:15) 
Atividade: Tomoko Sugano, instrutora profissional  
Local: Quadra interna do Shizen Undou Kouen 
Público alvo: crianças do 2º ao 6º ano do shougakkou  

② Badminton・Mini Soccer (Mini Futebol)・Hip Hop Dance・Brincadeira entre pais e filhos  
Data/ Horário: 02 de julho (sábado) , 10h ~ 12h 
Local: Quadra de esportes do Castelo de Ueda e 2ª quadra de esportes (dai ni Taiiku Kan) 
Público alvo: Badminton - crianças do 3º ao 6º ano do shougakkou, Mini Soccer - crianças do 1º e 2º ano 
do shougakkou, Hip Hop Dance – crianças de 5 anos até o 6º ano do shougakkou, Brincadeira esportiva – 
Crianças de 3 a 5 anos e seus pais. Os pais poderão participar também do Badminton e do Mini Soccer 
Ítens em comum:   
Limite de participantes: as primeiras 20 pessoas (pares) inscritos  
Levar: bebida, tênis de uso interno e roupa para esportes.As raquetes serão fornecidas.  
Taxa: 300 ienes por pessoa ( par pai/filho) 

Inscrição: de 7 de junho até 17 h do dia anterior a cada atividade ① ou ②, pelo telefone abaixo. 

Maiores informações: Club USC 26-5320 
 

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

Abertura da piscina “Ogawa pool ” Aqua Plaza Ueda 
Data: 11 de junho ~ 28 de agosto 
Horário: 10h às 17h 
Poderá haver alterações conforme as condições do tempo.  
Maiores informações: Aqua Plaza Ueda, telefone 26-2626 

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

Conhecendo as culturas – Culinária romena  
Preparo do varza calita (comida romena preparada com repolho), conversando sobre música e cultura 
romena 
Data: 05 de junho (domingo) das 10h30 às 14h.  
Local: Chuo Kouminkan 
Instrutor: Mihaela Diaconescu, romena, professora temporária do colégio Ueda Someyaoka Kouko 
Participantes: até 20 pessoas por ordem de inscrição.  
Taxa: 700 ienes para ingredientes (pagamento no dia)  

Levar: avental, lenço bandana e material para escrever. 
Inscrição:  a partir das 9h do dia 20 de maio, por telefone ao Chuo Kouminkan 22-0760 
 

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

Cuidado com urso preto asiático “Tsukinowa guma”  
No período de transição de primavera para o verão os ursos ficam muito ativos à procura de alimentos 
após uma longa hibernação. 
Para prevenir-se dos ataques de ursos, seguir os seguintes ítens: 
- Ao escalar montanhas ou adentrar nas matas para colher verduras silvestres e outros, agir sempre em 
grupo, levando sinos e ou rádios para avisar a presença de humanos.  
- Não deixar lixos e picles (tsukemono) no quintal ou nos campos, que servem de alimento para ursos. 
- Evitar aproximar-se de montanhas no alvorecer ou ao pôr do sol (anoitecer). 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shinrin Seibi Ka, tel. 23-5124, 
 

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

「Não recolha filhotes de pássaros!!」(Yachou no hina o hirowanaide) 

Na transição de primavera para o verão, as consultas como「O que devo fazer com filhotes de pássaros 

que recolhi?」são frequentes. Se o filhote que caiu do ninho por não conseguir  

voar direito e não estiver machucado, a mãe o abrigará em um local seguro e  
levará alimentos até que o filhote, aos poucos consiga voar. 
Se o humano chegar perto ou tocar, a mãe pássaro não conseguirá se  
aproximar e alimentar o filhote. Portanto, apesar de sentir pena, se avistar um filhote  
de pássaro no chão solicitamos não pegá-lo.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Shinrin Seibi Ka TEL: 23-5124,  



Semana de segurança dos Produtos Perigosos - 05~11 de junho        
Os combustíveis como a gasolina e o querosene, e produtos perigosos como lubrificantes e tintas à base 
de óleo são produtos indispensáveis ao nosso cotidiano mas são altamente inflamáveis. Em caso de 
vazamentos, além do perigo de incêndios exercerá uma grande influência ao meio ambiente. Até 30 de 
abril deste ano, houve 17 casos registrados de acidentes com vazamento de produtos perigosos e em um 
deles houve vazamento em grande quantidade de querosene pelo buraco causado pela corrosão 
(ferrugem) na tubulação subterrânea de uma instituição pública. 
Durante a semana, garanta a segurança quanto aos produtos perigosos inspecionando as instalações e 
tubulações de querosene da residência. Se encontrar alguma irregularidade, entrar em contato com o 
corpo de bombeiros ou o departamento de prevenção de incêndios da prefeitura. 

◇ Pontos a serem inspecionados : 

・  ferrugens ou orifícios no tanque ou recipientes armazenadores de produtos inflamáveis ? 

・  manchas de óleo perto de tanques armazenador de querosene ou no aquecedor de água? 

・  vazamento de querosene nos ligamentos das tubulações ou outro local? 

・  ferrugem ou danificaões na tubulação?  

・  óleo flutuando no canal de água da vizinhança?  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shoubou Yobou Ka, telefone (0268) 26-0029 
 

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

Junho é o mês do Meio Ambiente  05 de junho 
O que podemos fazer para a preservação do meio ambiente? 

No mês de junho são realizados diversas atividades em várias regiões para promover  
a preservação do meio ambiente afim de aprofundar o interesse e a compreensão.  

~ Redução de gasto de energia durante o verão revisando o estilo de vida ~ 
Com um pouco de criatividade, como economizar o uso do ar condicionado vestindo  
roupa leve, plantar vegetais ao redor da casa (cortina verde) ou jogar um pouco de água como 

antigamente, para sentir o refrescor ou o alívio psicológico são medidas de prevenção do aquecimento 
global e redução de consumo de energia elétrica que colaboram com a preservação do meio ambiente 

~ Subsídio financeiro para instalação de aparelho que produz energia solar ~ 
Para propulsionar a prevenção do aquecimento global a prefeitura promove o sistema de subsídio 

financeiro para pessoa física. Não poderá solicitar o subsídio após o início da instalação. 
Sistema de Aquecimento Solar (valor do subsídio: 30.000 ienes fixo) 
É um sistema que permite a troca de energia com grande aproveitamento, aquecendo  
o ar e água através do calor da energia solar podendo aquecer a água residencial.  
Sistema de Energia Solar (valor do subsídio: 20.000 ienes por 1kw, máximo de 120.000 ienes) 
A energia elétrica gerada pelo sistema de energia solar será utilizada na residência e  
poderá vender a energia que sobrar para a empresa de energia elétrica.  
A prefeitura promove o subsídio para instalação de até 10kw.   

☆ Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, telefone  23-5120 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Junho - Prevenção de desastres de deslizamento 
              
Os desastres como desmoronamentos e deslizamentos de rochas são 
causados por chuvas prolongadas e torrenciais, descongelamentos de neves. 
Para prevenir-se de imprevistos, é importante combinar e conferir com os  
membros da família antecipadamente sobre os locais perigosos nos arredores 
da casa, locais de abrigo e acesso para o refúgio. 

Ficar atento aos avisos e alertas da meteorologia sobre chuvas torrenciais. 
Em casos de chuvas torrenciais prolongadas, perceber rachaduras no solo e sentir perigo, refugiar-se 
em um lugar seguro o mais rápido possível.  
As regiões de risco de desmoronamentos de encostas e deslizamentos de rochas que podem atingir 
pessoas, casas e estabelecimentos públicos estão classificados como “Área (de Alerta) com risco de 
deslizamento de terra” e “Área com risco de deslizamento de terra potencialmente perigoso”. Confirmar no 
“Mapa de Risco do Município de Ueda” que foram distribuídos para todas as residências em março de 
2016 ou na Home page da Prefeitura de Ueda.  
Informações sobre quantidade de chuva e risco de deslizamentos 

na Home page da prefeitura de Ueda ｢Bousai Kisho Jouho｣ ou da  

Província de Nagano ｢Kasen Sabou Jouhou Station｣  

Maiores informações: Prefeitura de Ueda Kiki Kanri Bousai Ka tel. 21-0123 
 



 
Está em dia com a Vacina anti-rábica ? (Kyouken byou yobou chuusha) 
Para cães que não foram vacinados na primavera, haverá uma nova vacinação. É obrigatório por lei fazer 
o registro e vacinação contra a hidrofobia (raiva) de todos os cães com mais de 91 dias de idade todos os 
anos. 
Data: 19 de junho (domingo) 
Locais e horários: Uenogaoka Kouminkan das 08h50 às 09h20 
Ueda Souzoukan, Estacionamento do lado Sul (Minami Tyushajo) das 09h50 às 10h40 
Centro de atendimento Shioda Chiiki Jichi Center (Shioda Kouminkan) das 11h às 11h30 
Centro de atendimento Maruko Chiiki Jichi Center das 08h30 às 09h30  
Taxa da vacina e registro: 6.500 ienes.  
Taxa de vacina: 3.500 ienes. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Seikatsu Kankyo Ka, telefone: 22-4140 ou Centro de 
atendimento de Maruko, setor Shimin Service Ka, telefone 42-1216 
 

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

Ingerir verduras para prevenir o câncer e doenças relacionadas ao 
estilo de vida 
Qual é a quantidade de nutrientes necessários diariamente que podemos obter ao ingerir 350 g de 
verduras? 

As verduras são ricas fontes de vitaminas e fibras. As vitaminas que têm funções de restabelecer os 
danos e evitar o envelhecimento das células precisam ser adquiridas através da alimentação diária.  O 
corpo, praticamente não produz vitaminas e a maioria não são possíveis de armazenar além de se tornar 
componentes das fezes.  As fibras com facilidade de absorver água e alto poder de adesão, promove 
uma absorção mais lenta das gorduras, colesterol e glicose pelo estômago e intestino.  

O ser humano necessita absorver nutrientes dos alimentos que não conseguem produzir pelo próprio 
corpo. Vamos prevenir a diabetes, a pressão alta, hiperlipidemia, doenças causadas pelo estilo de vida e 
o câncer comendo as três refeições diárias.    

Os adultos não ingerem a quantidade suficiente de verduras? 
Somente as mulheres com mais de 60 anos de idade consomem a quantidade indicada de verduras, 

que é de 350g. A faixa entre 20 a 49 anos ingere em média 284g, o que significa que os mais jovens 
consomem menos verduras. (Dados de pesquisa realizada sobre a saúde e nutrição dos cidadãos da 
província de Nagano de 2013).  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7123 
 

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

 
Vamos proteger as crianças da Diabetes!! (Parte 1) 

Como é a doença Diabetes? 
Em comparação aos últimos 5 anos houve aumento de pessoas com a diabetes e de pacientes com 
doenças renais causadas pela diabetes. Existem diabetes tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 ocorre quando 
as células do pâncreas são destruídas (perde a capacidade de produzir insulina) e a diabetes tipo 2 que,  
em muitos casos, tem relação com os hábitos do cotidiano.  
O pâncreas produz insulina que é um hormônio que diminui o nível de glicose no sangue. O pâncreas se 
desenvolve e se forma em torno de 4 anos de idade. A produção de insulina é limitada e se desde a fase 
infantil utilizar demasiadamente (desperdiçar) a insulina, irá desgastar o pâncreas e causar diabetes que 
poderá acarretar doenças nos órgãos vitais como coração, fígado, cérebro além dos nervos e vista. 
Nas próximas edições apresentaremos os procedimentos ( alimentos e brincadeiras) para proteger as 
crianças contra diabetes.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 23-8244  
 

 
 
 
 
 



Sistema de Auxílio para Exame Médico Geral e Exame Neurológico 
(Ninguen dokku, Nou dokku Hojo Seido) 
Ajuda financeira de uma parte da despesa com exame médico geral ou exame neurológico. Não poderá 
receber auxílio de ambos os exames no mesmo ano. 
Público-alvo: 
1- Residentes na cidade de Ueda e estar em dia com os tributos municipais. 
2- Exame Médico Geral: estar com mais de 35 anos de idade na data da realização do exame. 
3-  Exame Neurológico: Aniversariantes de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e 75 anos de idade entre o dia 
01 de abril de 2016 e 31 de março de 2017. 
Requisitos: 
1- Valor do Exame Médico Geral referente ao pagamento de sua responsabilidade acima de ¥ 25.000. 
2- Conste os exames MRA, MRI, exame de sangue, eletrocardiograma no Exame Neurológico. 
3- Os inscritos no plano de Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) entre 40 e 74 anos de 

idade e concorde em fornecer o resultado do exame conforme os regulamentos do exame específico. 
Valor do auxílio 
 

Seguro inscrito Geral sem pernoite Geral com pernoite Neurológico 

Nacional de Saúde (Kokuho) ¥ 13.000  ¥ 25.000  ¥ 13.000  

Seguro Social (Shakai) ¥ 10.000  ¥ 22.000  ¥ 13.000  

 
Comparecer à Prefeitura no setor Kokuho Nenkin Ka ou nos postos de Atendimentos de Maruko, Sanada , 
Tekeshi com os seguintes documentos: 
- Os inscritos no plano de Seguro Nacional de Saúde (Kokuho ou Kouki Koureisha Iryo) que utilizarão o 

cupom, com a solicitação antecipada: cartão do seguro (Hokensho), carimbo Inkan ※Possível a 

solicitação somente em Instituições Médicas designadas. 
- Solicitação após a conclusão do exame: Cartão do Seguro (Hokensho), carimbo Inkan, recibo original, 

caderneta do banco para crédito em conta. ※Dependendo da Instituição Médica, deverá apresentar a 

cópia do resultado do exame. 
- Inscritos no plano de Seguro Social (Shakai, etc) : Documento que comprove a existência ou não e o 
valor da assistência no plano do seguro inscrito. A assistência da prefeitura será emitida após deduzir o 
valor da assistência do plano de seguro inscrito. Caso o valor da assistência do plano de seguro inscrito 
seja igual ou superior que a assistência da prefeitura, não se enquadra no sistema.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kokuho Nenkin Ka, telefone 23-5118 

 

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

 
Saúde bucal e odontológica – A força da saliva! 
Campanha da saúde bucal e odontológica. A função da saliva é preservar a saúde bucal. 
Uma pessoa saudável produz em torno de 1.5 litros de saliva por dia. Conforme o aumento da quantidade 
da mastigação, aumenta o volume da secreção que fortalece a prevenção da cárie. 
Funções da saliva: 
- Lavar os dentes, 
- Proteger o esmalte dos dentes, 
- Controlar a proliferação das bactérias, 
- Ajudar na digestão, 
- Proteger a mucosa do esôfago e estômago, 
- Prevenir o envelhecimento, 
- Sentir o sabor, 
- Aumentar a imunidade.  
Formas de aumentar a quantidade de mastigação para aumentar a saliva: 
- Utilizar ingredientes que requer mastigação (desidratado, algas marinhas, verduras ricas em fibras), 
- Cortar os ingredientes em pedaços grandes, 
- Não tomar líquidos para engolir alimentos, 
- Não comer a refeição fazendo outras coisas ( assistindo TV, lendo, etc). 

 
 
 

Previne cáries, mau hálito e doença periodontal 



Feira da saúde no Aeon Ueda  “Iki Iki Kenko Fair in Aeon Ueda” 
Consulta sobre a preservação da saúde, experiência com AED, exames de idade vascular, densidade 
óssea, pressão arterial, gordura corporal e outros. 
Dia: 04 de junho (sábado) das 10h às 15h. 
Local: 2º.andar do Aeon Ueda 
Taxa: gratuita (sem necessidade de marcar antecipadamente) 
Maiores informações: Shinshu Ueda Iryo Center, telefone 22-1890 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Exame de Saúde Específico (Tokutei Kenkou Shinsa) 
Exame de Saúde específico a partir de 1º. de junho para os inscritos no plano de Seguro de Saúde 
Nacional (Kokumin Kenko Hoken) entre 40 e 74 anos de idade. Tem como objetivo prevenir as doenças 
causadas pelo estilo de vida. Fazer o exame pelo menos uma vez por ano. 
A partir deste ano está sendo realizado exames médicos para jovens entre 30 e 39 anos de idade.   

◎Solicitamos conferir agora! 

Foram enviadas em maio informações importantes como formas de consulta para as pessoas que se 
enquadram no sistema. Verifiquem o conteúdo do envelope. 
Período: 01 de junho a 31 de janeiro de 2017. 
Exame:  
1-  Marcar o exame em instituição médica indicada. 
2- No dia do exame levar o cartão do seguro de saúde (Hokensho) e a ficha para exame (Jushin ken) 
3- O resultado do exame será entregue pela prefeitura após um a dois meses. 

◎ As pessoas que possuem o Seguro Social (Shakai Hoken) , informar-se com a seguradora inscrita. 

◎ Síndrome metabólica ( obesidade visceral) está em evidência como responsável por aumentar o risco 

de doenças causadas pelo estilo de vida como o infarto do miocárdio, diabetes, derrame cerebral. A 
síndrome metabólica é a situação de fusão das anormalidades do lipídio, aumento da glicemia no sangue 
e da pressão arterial devido ao acúmulo de gordura visceral .  
Um em cada dois homens e uma em cada sete mulheres da cidade de Ueda está com síndrome 
metabólica ou se enquadra em grupo preliminar. 
As doenças causadas pelo estilo de vida acontecem com o acúmulo de hábitos do cotidiano por longos 
anos porém poderá reduzir os riscos com um pouco de cuidado fazendo exames e conferindo o seu 
estado físico periodicamente. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kokuho Nenkin Ka, telefone 21-0052 e Kenko Suishin Ka, 
telefone 28-7124. 
  

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

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. 
 

 

 
 

 

 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (junho) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/janeiro/2016 02 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /fevereiro/2016 17 (sexta) 

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

03 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 30/novembro/2014 09 (quinta) 

 
Ueda 

01 ~ 15/dezembro/2014 22 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/março/2014 15 (quarta) 

12h30~ 
13h15 

16 ~ 31/março/2014 28 (terça) 

Março e abril/2014 
Região: Shioda e Kawanishi 

14 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/maio/2013 07 (terça) 
Ueda 12h30~ 

13h30 
16 ~ 31/maio/2013 24 (sexta) 

Abril e maio/2013 Região: Shioda e Kawanishi 10 (sexta) Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/outubro/2015 01 (quarta) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/novembro/2015 16 (quinta) 

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

29 (quarta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/junho/2015 09 (quinta) 
Ueda 

16 ~ 30/junho/2015 21 (terça) 

Junho/2015  Região: Shioda e Kawanishi 23 (quinta) Shioda 

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

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

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data(junho) Local Recepção 

Exames 

4 meses Janeiro/2016 02 (quinta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Agosto/2015 24 (sexta) 

1 ano e 6 meses Novembro/2014 07 (terça) 

2 anos – odontol. Abril e maio/2014 14 (terça) 

3 anos 16/abril ~ 31/maio/2013 17 (sexta) 

Aula 7 meses Novembro/2015 30 (quinta) 9h30 ~ 9h45 



 

 

 
Idade Nascidos em Data (junho) Local Recepção 

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

 
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 
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 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(junho) Local Recepção 

Exames 

04 meses Janeiro e fevereiro/2016 09 (quinta) 

Sanada 

12h30 ~ 12h45 

1 ano e 6 meses Novembro e dezembro/2014 24 (sexta) 
12h45 ~13h 

3 anos Abril ~ junho/2013 30 (quinta) 

Aulas 7 meses Novembro/2015 22 (quarta) 09h30 ~ 09h40 

TAKESHI KENKO CENTER         Tel: 85-2067 

Ano 
2016 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

05 
junho 
 

Komatsu Ueda 27-2200 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
clínic 

Ueda
hara 

26-3511 
Ueda Seikyo Kami Shiojiri 23-0199 Ueda Seikei  

ortopedista 
Tokida 2 75-7518 

Jonan Gosho 22-3481 

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

12 
junho 

Koizumi Koizumi 81-0088 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 
Nisshindo Chuo 3 22-0558 Asaji Seikei-orto Shimonogo 38-1313 

Chikumaso  
psiquiatra 

Chuo higashi 22-6611 
Imai - oftalmo Shimonogo 38-1700 

Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

19 
junho 

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

   

Suguiyama Chuo kita 26-8200 Matsutaka-oftal Tokida 2 22-0809 

Suwagata Suwagata 25-5556 Kangawa Aokubo 34-5151 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 
Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

Sumiyoshi-otor Sumiyoshi 22-3387 

26 
junho 

Yamaguiwa 
Bessho 
onsen 

38-7388 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
San 
Fujin 

Mido 
rigao 
ka 

22-1573 Houden Tonoshiro 29-1220 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

Handa Nakanojo 28-0888 Iida seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Kouda clínica Koaso 38-3065 Kouda cl-otorrin Koaso 38-3065 


