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Pagamento do Subsídio Infantil (Jidou Teate)  
 
 
O pagamento do subsídio Infantil (Jidou Teate Tokurei Kyufu) referente 
 ao período de junho a setembro será creditado na conta bancária  
no dia 07 de outubro (sexta). Confirmar através da caderneta bancária. 
Caso não tenha efetuado a solicitação do Jidou Teate Tokurei Kyufu apesar do nascimento do filho ou  
mudança para cidade de Ueda e outros, deverá providenciar o mais breve possível. 
As pessoas que não fizeram a solicitação ou não apresentaram a Atualização da Situação (Guenkyo 
Todoke) devidamente preenchida (folha de cor verde enviada pela Prefeitura em junho), não receberão o 
pagamento até a regularização da situação. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka tel. 23-5106 
ou Centros de Atendimentos de Maruko tel. 42-1039, Sanada tel. 72-2203 , Takeshi tel. 85-2067 
 

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

 

 

Atendimento em português no Fureai Fukushi Center,  todas as quartas-feiras 
das 14h às 16h ( dúvidas, problemas, ler textos em japonês, etc). 

 

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

 
 
 

Ingeriu bebida alcoólica?  
Não dirija e não deixe dirigir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Quantos somos? (dados de 01 de setembro/2016) 
População total de Ueda: 159.320     
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 588 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 103 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 192 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.429 

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

01/out a)Tsuruya (Yamaguchi) b) Matsuya (Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 

08/out a) Valor ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 

15/out a) Yaofuku ( Kosato)   

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

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


Inscrição para creche pública ( Hoikuen ) e (Youchien) para 2017 
Programação 
① 07 a 10/nov/2016 – Solicitação e Inscrição para creche. 

② Novembro ~ janeiro/2017 – Inspeção, aprovação e reajuste nas creches para o ingresso  

③ Início de fevereiro - Aviso de aprovação para o ingresso.  

④ Final de fevereiro - Esclarecimentos sobre o ingresso,  

⑤ Início de abril - Cerimônia de ingresso 

⑥ Meados de abril - Comunicado sobre o valor da mensalidade. 
 

 
Requisitos dos pais ou responsáveis para que a criança possa frequentar o  
Hoikuen (com necessidade de serviços de creche) :  

① Trabalham mais de 64 horas por mês. 

② Mãe grávida ou em período pós-parto ( o período para frequentar o Hoikuen é limitado). 

③ Doença, ferimentos ou deficiência dos pais ou responsáveis. 

④ Necessidade de cuidar ou tomar conta em tempo integral de alguém que reside junto. 

⑤ Vítima de calamidades e está em fase de restabelecimento. 

⑥ Estar procurando emprego continuamente. 

⑦ Estar frequentando escola ou em treinamento de trabalho. 

⑧ Risco de sofrer abusos ou violência doméstica. 

⑨ Estar de licença maternidade porém tem uma criança com necessidade  

reconhecida de continuar frequentando a creche. 
 
Requisitos para frequentar o Youchien ou Nintei Kodomoen(sem necessidade de serviços de 
creche) :   
- Criança com mais de 3 anos de idade. 
 

Solicitação de Aprovação e Inscrição 
Preencher os formulários de Solicitação de Aprovação e de Inscrição disponíveis a partir do dia 03 de outubro 
nos Hoikuen, Youchien, setor Hoiku Ka da Prefeitura de Ueda ( Kenkou Plaza) e nos Chiiki Jichi Center de 
Maruko, Sanada e Takeshi e outros documentos conforme consta no formulário ou guia do Hoikuen.  
Caso as solicitações se concentrarem em uma creche, serão direcionadas à segunda ou demais opções. 

 
Mensalidade e Hoikuen 
 O valor da mensalidade da creche do ano 2017 será calculado em duas etapas. O valor da mensalidade 
de abril a agosto será informado em meados de abril e do período de setembro a março será informado 
em meados de setembro.  
 

● A lista das Creches encontra-se na Home Page de Ueda em português. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Hoiku Ka tel. 23-5132, Shimin Service Ka Maruko tel. 
42-1039, Sanada tel. 72-2203, Takeshi tel. 85-2067 ou nas respectivas creches. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Ajuda financeira para “Cerca viva ”  
Ajuda financeira parcial para fazer a cerca viva . Além de vincular à construção de uma cidade 
bonita com muita vegetação, não tem risco de desmoronar em casos de terremotos.   

● A solicitação deverá ser feita antes do início do plantio da cerca viva.   

● A cerca viva deverá possuir comprimento superior a 5 metros ininterruptos e estar 

de frente para a via pública. Existem outros requisitos necessários, informar-se. 

● Ajuda referente a metade da despesa total com limite de 50.000 ienes ou até 

100.000 ienes se necessitar derrubar o muro de concreto para fazer a cerca viva. 
Maiores informações: Prefeitura setor Toshi Keikaku-Ka, telefone 23-5127 

 

Solicitação (novembro) Horário Local da inscrição 
07(segunda) e 08(terça)  12h ~18h Hoikuen ou Youchien que deseja frequentar 

09(quarta) e 10(quinta)   
8h30 
~19h 

Setor Hoiku Ka da Prefeitura, Shimin Service Ka de Maruko, 
Sanada ou Takeshi Chiiki Jichi Center. 

※ Quem não fez a inscrição no Hoikuen ou Youchien. 



Subsídio Especial e Subsídio Especial para Aposentados com 
deficiência ou beneficiários de pensão por morte 
(Rinji Fukushi Kyufukin e Nenkin Seikatsusha tou Shien Rinji Fukushi Kyufukin - Shougai, 
izoku Kiso Nenkin Jukyusha muke) 
Os formulários para a solicitação foram enviados no final do mês de setembro às pessoas que 
possivelmente se enquadram no sistema.  

● Subsídio Especial ( Rinji Fukushi Kyufukin) :  

1- Com registro de residência na cidade de Ueda em 01 de janeiro de 2016. 
2- Isento do Imposto Municipal de 2016.  

★ Não poderão receber o subsídio especial: ① Declarado como dependente de alguém não 

isento de imposto em 2016, ② Recebia ajuda de subsistência em 01 de janeiro e continua 

recebendo em 01 de outubro ou ③ falecido antes da data da decisão de pagamento.    

 

● Subsídio Especial para aposentados por deficiência ou beneficiários de pensão por 

morte (Nenkin Seikatsusha tou Shien Rinji Fukushi Kyufukin – Shougai, Izouku Kiso 
Nenkin Jukyusha muke ) . 
As pessoas que receberam o Subsídio Especial para aposentados idosos ( 30.000 ienes) não poderão 
receber este subsídio. Maiores informações pelo telefone abaixo. 

★Valor do subsídio: Uma parcela por pessoa 

1-  3.000 ienes para Subsídio Especial ( Rinji Fukushi Kyufukin) 
2- 30.000 ienes para Subsídio Especial para aposentados deficientes e beneficiário de pensão por morte 

(Nenkin Seikatsusha tou Shien Rinji Fukushi Kyufukin – Shougai, Izouku Kiso Nenkin Jukyusha muke ) 

★Solicitação: Preencher os ítens necessários e carimbar (inkan) no formulário, anexar documentos 

necessários (varia conforme o caso) e enviar dentro do envelope resposta ou entregar no balcão de 
atendimento constante no envelope. 

★Período de solicitação: 21 de setembro a 10 de janeiro de 2017 impreterivelmente. 

★Avaliação: baseada nos dados e documentos apresentados. Conforme o resultado, poderá ter o 

pedido rejeitado. 

★Pagamento: a partir de final do mês de outubro na conta bancária, para pessoas aprovadas na 

avaliação. 
Cuidado com vigaristas: A prefeitura jamais solicitará o manuseio da ATM ou cobrança de taxa para 
pagamento do subsídio. Caso suspeite, telefonar para polícia 9110 ou prefeitura no setor abaixo. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Fukushi Ka, telefone 21-0041 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Pagamento pelos cuidados prestados aos debilitados em casa 
(Katei Kaigosha Iroukin) 
Para pessoas que se enquadram nas seguintes condições: 

① Cuidou de pessoas com necessidades de cuidados especiais (Kaigo)de grau 3, 4 ou 5, por mais de 
180 dias na residência, no período de 01 de novembro de 2015 a 31 de outubro de 2016. 

② As pessoas com necessidades de cuidados especiais (Kaigo) e as que cuidaram deverão ser 
residentes na cidade de Ueda. 

③ As pessoas que cuidaram devem estar em dia com os pagamentos de impostos municipais e as 
pessoas debilitadas devem estar em dia com as mensalidades do seguro de cuidados (Kaigo Hoken).  

Valor do pagamento: 100.000 ienes 
Solicitação: O formulário de solicitação será enviado através do Membro da Comissão de Assistência 
Social  (Minsei Jidou Iin) do bairro. Conferir as condições de pagamento, preencher o formulário de 
solicitação e enviar pelo correio dentro do envelope em anexo até o dia 31 de outubro (segunda). 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Koureisha Kaigo Ka tel. 23-5131, Centros de Atendimentos 
de Maruko tel. 42-0092, Sanada tel. 72-4700 e Takeshi tel 85-2119 

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

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

Data: 02 de outubro (domingo) das 11h às 13h.(não haverá a transferencia no dia) 
Local: Ueda Goudo Chosha, prédio sul, 2º.andar 
Informações: Representante do “grupo para salvar cão e gato, mesmo  
que seja um” (Ippiki demo inu, neko o sukuu kai) Sr(a) Fujii telefone 090-9353-3195  



 

Inscrições para Moradias Públicas da  
Província de Nagano (Ken Ei Juutaku) 
 
Inscrição para moradias pública provincial da região de Ueda e Tomi. 
Visita a partir de 19 de outubro. 
Período de inscrição: 24 (segunda) até 28 de outubro (sexta) das 8h30 às 17h  
Local de inscrição: Prédio sul do Ueda Goudo Chousha (prédio do escritório da província) 
Sorteio: 08 de novembro (terça) às 13h30 
Local do sorteio: Prédio sul do Ueda Goudo Chousha 2º andar, sala de reuniões 
Maiores informações: a partir de 12 de outubro na HP (http://www.nagano-jkk.jp/) ou Juutaku Kyoukyu 
Kousha Ueda Kanri Center, telefone 29-7010  

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

 
Consulta Jurídica gratuita (em japonês) (Muryo Houritsu soudanjo) 
 Atendimento às consultas sobre leis, direitos humanos, mediação e autenticação de documentos 
gratuitamente.  Sem necessidade de inscrição antecipada. 
Data e horário: 07 de outubro de 2016 (sexta), das 10h às 16h 
Local: Nagano Chiho Katei Saibansho Ueda Shibu 
Levar: documentos relacionados à consulta. 
Maiores informações: Nagano Chiho Katei Saibansho Ueda Shibu, telefone 40-2201  

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

 
Consulta gratuita com despachante jurídico  (em japonês)  
(Shiho Shoshi- Muryo Houritsu Soudanjo) 
Consulta gratuita sobre registros, problemas de herança, várias dívidas, lei comercial, curatela, etc.   
Data: 01 de outubro (sábado) 
Horário: 13h às 16h (apenas no Ueda Shouko Kaiguisho começará o atendimento às 10h) 
Locais: Ueda Shouko Kaiguisho, Shioda Kouminkan, Kawanishi Kouminkan,  
Nagase Shimin Center, Sanada Sougou Fukushi Center, Takeshi Kouminkan.  
Sem necessidade de inscrição antecipada. 
Maiores informações: Ken Shiho Shoshi Kai Ueda Shibu Jimukyoku, telefone 27-3150 .  

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

 
Consulta gratuita com Despachante Administrativo (em japonês) 
(Gyousei shoshi muryo soudan kai) 
Data: 22 de outubro (sábado) das 9h às 12horas.  
Local: Chuo Kouminkan 
Assunto: Transferência do terreno de agricultura, autorização para comércio, herança, testamento, 
interdição, visto de permanência, mudança de proprietário do veículo e outros trâmites administrativos.  
Maiores informações: Nagano Ken Gyousei Shoshikai Ueda Shibu, telefone 25-8720  
。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。 

 
Solicitamos não escoar água da chuva pelo tubo de esgoto 
Somente as águas sujas do banheiro, cozinha e banho podem ser drenadas pelo tubo de esgoto até a 
estação de tratamento de água os quais foram projetados para comportar o volume limitado. As águas da 
chuva devem ser escoadas nos bueiros das ruas ou deixar infiltrar na terra. 
Solicitamos a sua colaboração. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Guesuido Ka, telefone 23-5128 

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

9º Bessho Onsen Aisome Matsuri  (Bessho onsen aisome matsuri) 
Data: 1º. e 02 de outubro (sábado e domingo) 
Horário: 10h às 16h (no 2º dia começará às 9h) 
Local: Bessho Onsen Aisome no Yu  
Programação: venda de produtos artesanais e hortaliças produzidas na região e espaço para jogos. 
Maiores informações: Bessho Onsen Aisome Matsuri Jikko Iinkai , telefone 38-3510 

http://www.nagano-jkk.jp/


Festival de Outono do Aqua Plaza Ueda (Aqua Plaza Ueda aki matsuri) 
Data/horário:10 de outubro (segunda-feira, feriado nacional) das 10h às 12h 
Local: estacionamento do Aqua Plaza Ueda  
Programação: flea market, exposição de caminhão de bombeiro com escada (exposição em paralelo no 
Shoubo Fureai Hiroba)  

◇Inscrições para vendas de produtos no flea market 

Número de áreas disponíveis: 18 (por ordem de inscrição) 

Tamanho/taxa: 2.5m×5.0m (demarcação do estacionamento) por 300 ienes 

Inscrições: a partir de 24 de setembro (sabado) diretamente no Aqua Plaza Ueda, telefone 26-2626 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Sports Suishin Ka 

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

 
4º.Festival de outono Tokko no Sato Akimatsuri 
Data/horário: 30 de outubro (domingo) das 9h às 14h30. 
Local: Shioda no sato Kouryu kan (Tokko kan) 
Programação: venda de produtos agrícolas e manufaturados, apresentação de artistas tradicionais, 
grupos da região, crianças da creche Nishi Shioda Hoikuen e dos alunos da escola Shioda Nishi 
Shougakko, curso de plantação, estandes para apresentação da região, concurso de produtos agrícolas 
diferentes, estandes das lojas e indústrias da região e distribuição de sopa Tokko kan jiru. 
Maiores informações: Shioda no Sato Kouryu Kan, telefone 39-7250  

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

 

Caminhada na região turística de Kakeyu   
(Kakeyu meisho meguri walking) 
Caminhada pelos arredores das fontes termais Kakeyu Onsen passando pelo tesouro provincial Monjudo 
e Godai Bashi em meio à vasta natureza de outono. 
Data/horário : 22 de outubro (sábado) das 9h30 às 11h30 (recepção 9h15min) 
Local de partida: Kakeyu Kouryu Center (em caso de chuva serão feitos  
exercícios leves dentro do salão do mesmo centro)  
Público-alvo: moradores de Ueda (para alunos do shougakko ou  
menores é necessário um acompanhante adulto) 
Número de participantes: 30 pessoas 
Levar: chapéu, bebida, toalha e outros artigos necessários para a  
caminhada (em caso de chuva, levar sapato para uso interno) 
Inscrições: até 19 de outubro (quarta-feira), pelo telefone abaixo. 
Kurhaus Kakeyu, telefone 44-2131  
Maiores informações: prefeitura de Ueda setor Kenkou Suishin Ka 

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

 
AMU world Kitchen – comida peruana 
Vamos conhecer a cultura peruana preparando a comida caseira peruana.  
Data: 27 de outubro( quinta) a partir das 10 horas.  
Local: Shioda Kouminkan 
Instrutora: Sayuri Nakamatsu (peruana)  
Participantes: até 20 pessoas 
Taxa: 500 ienes 
Levar:  avental, lenço bandana e material para escrever. 
Inscrição: a partir de 07 de outubro (sexta) pelo telefone abaixo. 
Maiores informações: AMU-Ueda Shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai, telefone 25-2631. 
。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
  

Campanha Nacional de segurança regional (10 a 20 de outubro) 
Constatamos muitas ocorrências de fraudes específicos. Procurar comunicar-se com a vizinhança para 
prevenção de fraudes.  Solicitamos a sua colaboração observando as crianças nos trajetos escolares e 
conferindo se as casas e carros estão trancados. Durante a campanha haverá patrulhamento pelos 
voluntários do membro de prevenção de crimes. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, telefone 22-4140. 



☆  Autumn Jumbo Takarakuji- Loteria de outono    
1

o
 prêmio com números anterior e posterior no valor total de 500.000.000 ienes!  

Uma parte do lucro da loteria será utilizada para construção de cidade com mais 
vigor e melhoramentos da assistência social.  

Vendas: 26 de setembro ~ 14 de outubro (comprando na província de Nagano, 
estará colaborando com a região ) 
Sorteiro: 21 de outubro (sexta) 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zaisei Ka tel. 23-5113 

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

 
Curso de comida nepalesa ( Nepal) – (Nepal ryouri kouza) 
Ficar saudável com especiarias!!!  
Vamos conhecer os efeitos das especiarias de Nepal e preparar os pratos. 
Data: 29 de outubro (sábado) a partir das 9 horas. 
Local: Shimin Plaza Yu 
Público alvo: até 15 residentes ou trabalhadores no município de Ueda por ordem de inscrição. 
Levar: avental e material para escrever. 
Taxa: 300 ienes (700 ienes para ingredientes à parte) 
Inscrição: a partir de 04 de outubro (terça) por telefone 27-2988, Shimin Plaza Yu. 

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

 

Treinamento profissional para pessoas à procura de emprego 
(Curso para formação de cuidadores) em japonês 
(Kyuushokusha no tame no shokugyo kunren –kaigo shokuin yousei ka) 
Duração do curso: 1º de novembro (terça-feira) a 31 de janeiro de 2017 (terça-feira)  
Local: Master College Sumiyoshi Kou (Sumiyoshi 1-7) 
Número de participantes: 20 pessoas (taxa de participação gratuita) 
Inscrições: até 06 de outubro (quinta-feira) no guichê de treinamento do Hello Work 
Maiores informações: Ken Kouka Tanki Daigakkou, telefone 39-1111 ou na Prefeitura de Ueda, Koyo 
Sokushin Shitsu 

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

 
Autoconhecimento através do conjunto de emoções (consciência emocional)  
(Kokoro no naritati kara jibun o shiru)  
2º curso de autoaconselhamento adequado para cada pessoa.  
Período do curso/conteúdo: - 08/out (sab): Conhecer o conjunto de emoções e seu tipo característico. 

- 22/out (sab): Aprender o mecanismo da emoção-mente-ação   
- 05/nov (sab): Aprender técnicas para sentir-se melhor. 

Horário/local: 15h às 16h30 no Shimin Plaza Yu 
Palestrante: Atsuko Koyama (enfermeira de saúde pública e conselheira psicológica) 
Público-alvo: Mulheres que moram, trabalham ou estudam em Ueda 
Número de participantes: primeiros 20 inscritos (taxa de participação gratuita) 
Inscrições: a partir de 20 de setembro (terça), ao Shimin Plaza Yu, telefone 27-2988 e-mail  
    plaza-u@city.ueda.nagano.jp 

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

 

Doações de Alimentos que estão sobrando em casa    

(Jitaku de amatte iru shokuryouhin o teikyo shite kudasai) 
Recolhimento de alimentos que estão sobrando em casa, sem serem consumidos, para doação às 
pessoas que estão em dificuldades e para instituições de assistência.  
Dia/ Horário: todo 1º sábado do mês das 10h às 12h 
Local: Ueda Meishoukai (no estacionamento em frente do Café Miyu) 

Produtos que podem ser doados: ①produtos com a data de validade escrita e com mais de um mês de 

validade, ②produtos selados e com a embalagem inviolada, ③alimentos deterioráveis não serão aceitos, 

④arroz novo ou colhido no ano anterior.  

Maiores informações: Food Bank Shinshu, telefone 026-269-0026  

 

mailto:plaza-u@city.ueda.nagano.jp


CÃES -  VACINA  ANTI-RÁBICA 
Cães que nasceram após a campanha de primavera, com mais de 91 dias de vida ou cães que ainda não 
tomaram a vacina anti-rábica em 2016, deverão tomá-la na campanha de outono conforme datas abaixo. 
Os cães com problemas de saúde deverão consultar o veterinário antes de tomar a vacina. 

＊Os donos devem recolher e levar as fezes dos seus cães para casa.  

 
Taxas (favor levar o valor exato) :  Cães registrados (só vacina) .............3.500 ienes. 
                                Registro + vacina............................... 6.500 ienes. 
 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda Seikatsu Kankyo Ka tel: 22-4140,  
Centros de Atendimentos de Maruko tel. 42-1216, Sanada tel. 72-0154 e Takeshi tel. 85-2827 
 

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

 
Vacina contra Influenza para idosos 

● Período de vacinação: 01 de outubro (sábado) a 31 de dezembro (sábado) 

● Poderão ser vacinados:   

① Cidadãos com idade superior a 65 anos que consigam expressar o desejo de tomar a vacina. 

② Cidadãos com idade entre 60 e 65 anos, portador de Cartão de Deficiente Físico de grau 1 devido a 
doenças do coração, rins, aparelho repiratório, deficiência imunológica ou com atestado médico que 
confirme a doença acima mencionada. 

● Taxa: 1.300 ienes ( gratuita para membros da família que recebe auxílio de  
subsistência - seikatsu hogo) 

● Levar: documento que comprove a idade e endereço (Zairyu card,  
cartão do seguro saúde, carteira de motorista, etc.) e termômetro. 

① Fazer reserva antecipada telefonando para o hospital onde deseja tomar a vacina. 

② Tomar a vacina quando estiver em boas condições de saúde. 

③ Medir a temperatura do corpo e preencher o formulário de vacinação do hospital.  

● Local: instituições médicas credenciadas (informar-se nos setores abaixo) 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124, Centros de 
Atendimentos de Maruko tel. 42-1117, Sanada tel. 72-9007 e Takeshi tel. 85-2067 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
 
Vacina contra Hepatite B  
Início da vacinação obrigatória a partir de 01 de outubro de 2016 
Locais: instituições médicas credenciadas (serão enviados o formulário de exame preliminar e a lista de 
instituições médicas) 
Público alvo: bebês nascidos após abril de 2016. 
Período de vacinação: 02 a 09 meses de idade. Duas doses com intervalo de mais de 27 dias e a 
terceira dose após 139 dias da primeira dose. 
Outras: A prefeitura enviará aviso ao público alvo no final do mês de setembro.  
- Bebês nascidos de gestantes com HbsAg positivo e tomaram a vacina contra Hepatite B (combinada 
com imunoglobulina específica contra a hepatite B) não se enquadram no sistema. 
- Os bebês que já tomaram a vacina opcional contra Hepatite B serão considerados vacinados. Tomar 
somente as doses faltantes como obrigatória. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124 

 
 

Região Data Horário Local 

Ueda 02 outubro 
9h ~ 9h40 Ueda Souzoukan (estacionamento 3) 

10h10 ~ 10h50 Uenogaoka Kouminkan 

Maruko 16 outubro 8h30 ~ 9h Estacionamento do Maruko Chiiki Jichi Center 

Sanada 02 outubro 

9h ~ 9h10 Motohara Ninaite Kenshu Center 

9h20 ~ 9h30 Estacionamento do Sanada Chiiki Jichi Center (frente) 

9h40 ~ 9h50 Estacionamento da escola Soehi Shougakko (lado leste) 

10h20~ 10h30 Sugadaira Kouguen Kokusai Resort Center 

Takeshi 16 outubro 9h30 ~10h Estacionamento doTakeshi Chiiki Jichi Center (trás) 



 
Vamos proteger as crianças da Diabetes!! (Parte 3) 

~ Açúcar que contém nas guloseimas e bebidas dos lanches das crianças.  ~  

 
Os lanches entre as refeições suprem os nutrientes necessários para o desenvolvimento das crianças. O 
leite, as frutas e o oniguiri que contém proteínas, cálcio e vitaminas são ideais para o lanche.  
Por outro lado, o consumo excessivo do açúcar obstrui a sensação de fome atrapalhando a boa 
alimentação. A tendência desequilibrada ao paladar doce, principalmente na fase infantil, poderá dificultar 
na adaptação de outros sabores. 
Ao ficar com sede, procure oferecer água ou chá sem adocicar. 
               

Consumo de teor de açúcar permitido por dia 
Conforme a idade 

1 a 2 anos  3 a 5 anos até 10 anos adultos 

até 5 g até 10g até 15 g até 20g 

 
 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 23-8244 
 

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

 
SAÚDE    
 

 
VACINAS OBRIGATÓRIAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS CREDENCIADOS   
 
BCG 
Uma dose, antes de completar 1 ano de idade ( ideal entre 5 e 8 meses) 
 
Tetravalente (Difteria, tétano, coqueluche e pólio inativada) -  (Yonshu Kongo) 
3 doses e 1 reforço com idade entre 3 meses e antes de completar 90 meses(7 anos e 6 meses).  
Tomar 3 doses com intervalo de 20 a 56 dias e o reforço após 06 meses a partir da terceira dose. 
 
Sarampo e Rubéola   ( Mashin Fuushin)  
Tomar primeira dose da vacina ao completar 1 ano e antes de completar 2 anos de idade e  
a segunda dose no último ano antes de ingressar na escola primária – shougakko , ( após o  
ingresso na escola primária, o custo da vacina será de responsabilidade dos pais ou responsáveis). 
 
Encefalite Japonesa  (Nihon Noen) 
2 doses e 1 reforço com idade entre 6 meses e antes de completar 90 meses(7 anos e 6 meses).  
Tomar 2 doses com intervalo de 6 a 28 dias e o reforço após 6 meses a partir da segunda dose. 
 
Pneumocócica Infantil  (Shouniyou Haien Kyuukin) 
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo de mais  
de 27 dias (tomar a terceira dose antes de completar dois anos de idade).  
Reforço após 60 dias ou mais a partir da terceira dose e com mais de 1 ano de idade.  
 
HIB- Haemophilus Influenzae tipo B 
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo  
de 27 a 56 dias.  Reforço com intervalo de 7 a 13 meses a partir da terceira dose.  
 
Varicela (Catapora)   (Suitou )  
2 doses entre 1 ano completo e 3 anos incompletos de idade com intervalo de mais de 3 meses. 
 
Hepatite B (B Gata Kan En) 
2 doses com intervalo de mais de 27 dias e a terceira dose após 139 dias da primeira dose. 

 
 

Quantidade de açúcar por produto 

Sucos (500ml) 60g   

Iogurte adocicado(80ml) 9,6g 

Sorvete, gelatina, pudim (100ml) 15g 

Uma fatia de bolo (shortcake) 30g 



 
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 (outubro) Local Recepção 

Exames 
4 meses Maio/2016 06 (quinta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

Aniversário-1 ano Set. ~ nov./2015 17 (segunda) Takeshi 9h30 ~ 9h40 

 

 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (out.) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/maio /2016 04 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /junho/2016 20 (quinta) 

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

07 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/março/2015 13 (quinta) 

Ueda 
01 ~ 15/abril/2015 26 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/julho/2014 12 (quarta) 

12h30~ 
13h15 

16 ~ 31/julho/2014 28 (sexta) 

Julho e agosto/2014 
Região: Shioda e Kawanishi 

25 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/setembro/2013 06 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30 

16 ~ 30/setembro/2013 21 (sexta) 

Agosto e setembro/2013 
Região: Shioda e Kawanishi 

14 (sexta) Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 29/fevereiro/2016 05 (quarta) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/março/2016 18 (terça) 

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

27 (quinta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/outubro/2015 11 (terça) 
Ueda 

16 ~ 31/outubro/2015 24 (segunda) 

Outubro/2015  Região: Shioda e Kawanishi 19 (quarta) Shioda 

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

10 meses 16/novembro ~ 15/dezembro/2015 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data (outubro) Local Recepção 

Exames 

4 meses Maio/2016 06 (quinta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Dezembro/2015 28 (sexta) 

1 ano e 6 meses Março/2015 04 (terça) 

2 anos-odontológico Agosto e setembro/2014 18 (terça) 

Aula 7 meses Março/2016 25 (terça) 9h30 ~ 9h45 

TAKESHI KENKO CENTER         Tel: 85-2067 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (outubro) Local Recepção 

Exames 
04 meses Maio e junho/2016 13 (quinta) 

Sanada 

12h30 ~ 12h45 

1 ano e 6 meses Março e abril /2015 14 (sexta) 12h45 ~ 13h 

Aulas 
7 meses Março/2016 27 (quinta) 

09h30 ~ 09h40 
Aniversário -1 ano Julho ~ setembro/2015 04 (terça) 



 
Atendimento emergencial 
 
Ortopedistas  Machucados  
após 23h ou feriados Ligue para corpo de bombeiros 0268-26-0119 (Hombu), 38-0119(Nanbu),  
36-0119 (Touhoku)ou 31-0119  (Kawanishi) (em japonês)    
 
Convulsões  Chame a ambulância – ligue para 119 
 
Clínico Geral e Pediatria  Febre alta repentina, vômitos e diarréias incontroláveis, etc. 
Antes de dirigir–se ao local deverá telefonar entre 19h e 22h30 para 0268 21-2233 (pediatria) ou 
21-2280 (clínica geral), 
Horário de atendimento:   20h às 23h. 
Fechado :  14 a 16 de agosto e 30 de dezembro a 03 de janeiro. 
Local: Prédio do lado esquerdo da entrada do pátio do Hospital Shinshu Ueda  
Iryo Center (antigo Nagano Byouin em Ueda) Ueda Shi Midorigaoka 1-27-21.   
Levar: Cartão de Saúde (Hokensho), Carteira de subsídio dos custos de tratamento  
(Fukushi Iryou Jikyuusha Sho) caso possua, remédio que estiver tomando, dinheiro, etc.  

 
Bronquite asmática em tratamento  Ligue para o seu médico 

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

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

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

 

Ano 
2016 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

02 
out. 

Yamada Shimonogo 26-8181 Research park Shimonogo 37-1133 

   
Komatsu Ueda 27-2200 

Shimogata 
seikei- ortoped 

Yoshida 35-5252 

   
Otani- oftalmo Tokida 3 27-2220 

Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

09 
out. 

Gono Kojima 38-0101 Hanazono Chuo nishi1 22-2325 

   I clínica Kosato 21-3737 Okada Chuo 6 24-2662 

Okada Chuo 6 24-2662    

10 
out. 

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

   Wakata Shinmachi 38-2540 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Miyasaka Tokida 2 22-0759    

16 
out. 

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

   

Ueda Seikyo Kamishiojiri 23-0199 Watanabe Komaki 29-1112 

Jonan Gosho 22-3481 Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 

   
Nagashima- 
otorrino 

Nakanojo 23-8734 

23 
out. 

Koizumi Koizumi 81-0088 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 

Ueda
hara 
clinic 

Ueda
h hara 

26-3511 
Nisshindo Chuo 3 22-0558 Ueda Seikei - 

ortopedista 
Tokida 2 75-7518 

Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 

Chikumaso- 
psiquiatra 

Chuo higashi 22-6611 Izumi-oftalmo Ario 2º.and 75-8641 

30 
out. 

Suguiyama Chuo kita 26-8200 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 
Suwagata Suwagata 25-5556 Asaji seikei-orto Shimonogo 38-1313 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 
Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 


