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Feliz ano 2015 
            

 Curiosidades: Como passar Oshogatsu no Japão 
 
No Japão, costuma-se fazer uma limpeza geral no final de ano afim de não deixar a sujeira 
para o novo ano iniciando com sentimento renovado.  
Após a limpeza, enfeita-se com Shime Kazari ou Kadomatsu e Kagami Mochi, porém pela 
tradição japonesa, evita-se os preparativos dos enfeites nos dias 29 e 31 de dezembro.  
No dia 31, prepara-se os pratos especiais (Osechi Ryouri) para comer durante os dias 01, 
02 e 03 de janeiro (para que as donas de casa possam descançar).  
Na noite de 31 de dezembro come-se o macarrão soba  (Toshi Koshi Soba) antes da meia 
noite. 

No dia 1º. de janeiro, come-se o Osechi e Ozouni (mochi dentro da sopa temperada à base de molho shoyu ), 
vai ao templo ou santuário pedir saúde e felicidade para o ano que se inicia.  
As crianças recebem dos pais e parentes, presentes em dinheiro dentro de  
envelope (Otoshidama) . 
Desejamos a todos os leitores muita saúde, paz e prosperidade para o novo ano .   
Conforme horóscopo chinês, 2015 é o ano do Carneiro. 

 

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

 

 

PREFEITURA DE UEDA - Feriado de final de ano e ano novo 
A Prefeitura de Ueda estará atendendo até o  
dia 26 de dezembro (6a.feira), voltando ao expediente  
no dia 05 de janeiro de 2015 (2a.feira). 

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

 

Atendimento na Prefeitura de Ueda- Setor de Cobranças 
no final de ano (em japonês) 
 
O setor de cobranças da Prefeitura de Ueda estará atendendo em caráter extraordinário  

nos dias 27 (sábado) a 29 (segunda) de dezembro de 2014 das 8h30 às 17h15. 
Local: 1º. andar da Prefeitura de Ueda e Centro de Atendimento de Maruko  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shuuno Kanri Ka, telefone 71-8053 e  
Centro de Atendimento de Maruko, telefone 42-1028. 
 
 
 
 



 

Aparelhos automáticos de Emissão de Certificados 
Os aparelhos automáticos de Emissão de Certificados instalados no andar térreo da 
Prefeitura de Ueda, Centro de Atendimento de Maruko e na entrada do Ueda Souzokan não 
estarão funcionando a partir do dia 31 de dezembro (quarta) até 03 de janeiro de 2015 
(sábado). 
Solicitamos a compreensão de todos. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka, telefone 23-5334 

 
 

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

 
Ingeriu bebida alcoólica? Não dirija e não deixe dirigir 

   

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
 
 

 
 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
 
 
RECOLHIMENTO DE LIXOS E EXPEDIENTE NO CLEAN CENTER NO FINAL DE ANO 

Não haverá serviço de recolhimento de lixos e atendimento no Clean Center a partir do  
dia 31 de dezembro (quarta) até 04 de janeiro de 2015 (domingo). 
Maiores informações: Haikibutsu Taisaku Ka. Telefone: 22-0666 

 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE FOSSAS NO FINAL DE ANO  
Não haverá serviço de coleta de fossa a partir do dia 28 de dezembro (domingo)até  
o dia 04 de janeiro de 2015. Os pedidos de coleta de fossa aumentam no final do ano.    
Solicitem o serviço às empresas com antecedência.Solicitamos a sua cooperação. 
Maiores informações: Seikatsu Kankyou Ka tel. 23-5120 

 
 

Quantos somos? (dados de 01 de dezembro/2014) 
População total de Ueda: 160.310      
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 613 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 103 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 216 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.280 

VISITEM O SITE DE UEDA!!!!! 
Consulte!! www.city.ueda.nagano.jp (Procure pela bandeira do Brasil). 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 ou 
Tereza Horinouti : horinouti-tereza@city.ueda.nagano.jp 

   - a)Tsuruya (Yamaguchi) b) Matsuya (Filial Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 

10/jan a) Seiyu (Filial Akiwa) b) Tsuruya (Filial Uedahara) c) Tsuruya (Filial Maruko) 

17/jan a) Yaofuku (Filial Kosato) b) A Coop (Filial Shioda)  

24/jan 
a) Seiyu (Filial Ueda  

Higashi-próx. ao Aeon) 
b) Shiodano Shopping ( Big) c) Takeshi Jichi Center 

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


 
Novo endereço da Secretaria de Ensino – Kyoiku Inkai 
A partir de 05 de janeiro de 2015 a Secretaria de Ensino de Ueda passará a atender no 5º. andar do Edifício 
Páleo (em frente à Estação de Ueda).  
Endereço: Ueda Shi, Tenjin, 1-8-1. 
Caso compareça de carro, utilizar o estacionamento do prédio ao lado apresentando a ficha  
(pegar ao entrar no estacionamento) no balcão de atendimento da secretaria de ensino.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, Kyoiku Somu Ka, telefone 23-5100. 
 

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

 
 

Seminário para Emprego 「Job program」em japonês 
Data: Todas as terças-feira entre 27 de janeiro e 03 de março (Total de 6 aulas )  
Horário: Das 13h30 às 16h30. 
Local: Hello Work Ueda. 
Assunto: Elaboração de documentos interessantes para candidatar-se em  

emprego, regras e boas maneiras para entrevista. 
Participantes: Até 20 pessoas por ordem de inscrição com idade até 

aproximadamente 45 anos e que estão procurando emprego.  
Inscrição/informações por telefone 0263-27-5010 (Communications I - grupo ao 
encargo de Nagano Roudo Kyoku) a partir de 09 de janeiro (sexta). 

 

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

 
Remoção de ovos de mariposas 

Aproveitando a limpeza geral do final de ano, solicitamos a remoção dos ovos  
de mariposas para evitar o grande surto a partir de primavera do próximo ano.  
Remover os ovos que estão grudados nas paredes externas com espátulas  
maleáveis (poderá utilizar garrafa pet cortada ao meio), colocá-los dentro de  
saquinho e jogar como lixo incinerável. 
Para remover os ovos, favor utilizar óculos de proteção (para natação), máscara e  
luvas descartáveis para que o pó não entre nos olhos e boca ou umedecer o local  
para não levantar poeira. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, telefone 23-5120. 
 

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

Inscrições para utilização das quadras escolares  
(cadastro de grupos ) 
 
Os moradores ou trabalhadores de Ueda (Ueda, Maruko, Sanada e Takeshi)  
poderão utilizar as quadras e campos esportivos das escolas shougakko e chuugakko 
durante o ano.  
 A inscrição é anual e os grupos interessados em utilizar as quadras escolares  
durante o ano 2015 deverão fazer as inscrições conforme abaixo.  
Em caso de grupos de estudantes deverão estar acompanhados por treinadores 
adultos. 
Inscrições a partir do dia 05 de janeiro até 06 de fevereiro através de preenchimento 
dos formulários que se encontram no Sport Suishin Ka de Ueda (telefone 23-6372),  
Maruko Sougo Taiiku Kan (telefone 43-2250) e Sanada Chiiki Kyouiku Jimusho  
(telefone 72-2655) e Takeshi Chiiki Kyouiku Jimusho (telefone 85-2030). 
Horários e períodos de utilização variam de acordo com o local.  

 

 

 



Caminhada dentro da água 
 
Data: Todos os sábados de 24 de janeiro até 07 de março ( Total de 7 aulas).  
Horário: Das 14h às 15h30 (recepção a partir de 13h45)  
Local: Aqua Plaza Ueda 
Participantes: 30 pessoas 
Taxa: 500 ienes (somente na 1ª.aula) e entrada de 600 ienes a cada aula 

(400 ienes para idosos com mais de 60 anos de idade) 
Levar: Maiô, touca de natação e toalha de banho. 

Inscrição/informações: Até 22 de janeiro (quinta) por telefone 75-0189, escritório do Ueda Walking Kyoukai  

 

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

Solicitamos colaboração para remover a neve das vias municipais 
Com o objetivo de garantir o trajeto em todas as vias públicas e os cidadãos possam ter uma vida estável e 
segura durante o inverno, fazemos o máximo para remover a neve baseado no Plano de Remoção de Neve 
das vias públicas. Porém, é muito difícil a Prefeitura remover a neve de todas as ruas. Solicitamos 
compreensão e colaboração de todos os cidadãos. 

◆ Remoção da neve e aplicação do produto anticongelante nas ruas 
Serão realizadas nas ruas principais e estradas das montanhas ao acumular mais de 10 cm de neve. Em casos de 

previsão de neve contínua, será efetuada também nas ruas secundárias. Quando estiver nevando 
abundantemente, será efetuado o serviço de remoção e/ou aplainamento da neve, conforme as condições do 
momento. 
 - A aplicação do produto anticongelante nas ruas será efetuada quando houver previsão de congelamento. 

 ※ Mapa das ruas principais que terão serviços de remoção da neve e aplicação do produto 

 anticongelante encontra-se nos Postos de Atendimentos, Prefeitura de Ueda  
setor Doboku Ka e Home page de Ueda.  
 

◆ Solicitamos colaboração na remoção da neve  
Solicitamos colaboração para remover a neve das ruas e calçadas, exceto rodovias nacional,  
provincial e municipal. Após a passagem do carro de remoção da neve, solicitamos compreensão  
e colaboração para a retirada da neve que poderá sobrar na entrada de sua residência. Não remover a neve 
em direção à rua, poderá causar acidentes. 
 

◆ Local para juntar a neve 
Será instalado o local para juntar a neve até 31 de março de 2015 caso ocorra  
tempestade de neve (maiores informações na HP da Prefeitura de Ueda) 
 

◆ Distribuição do produto anticongelante 
Solicitamos colaboração aos cidadãos da cidade de Ueda para aplicação 
de produtos anticongelantes nas vias municipais (locais com sombras, etc),  
distribuidos gratuitamente nas Associações dos Bairros.  
 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Doboku Ka tel. 23-8242 
Postos de Atendimento de Maruko tel. 42-1032, Sanada tel. 72-4331 e Takeshi tel. 85-2793   

 

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

 
Festival Shimin no Mori – Pista de Patinação no gelo 
Aula e demonstração de patinação de velocidade, patinação artística, hóquei com  
trenó pelos jogadores que participaram dos jogos Paralímpicos, corrida de abocanhar  
o pão (pan kui kyoso) e corrida de empurrar cadeira (paipu isu oshi kyoso) sobre o gelo.  
Data: 10 de janeiro de 2015 (sábado) das 9h às 14h30 
Aluguel de patins: 300 ienes (participação gratuita) 
Levar: Touca e luva (para segurança) 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Sport Suishin Ka, telefone 23-6372, Shimin no Mori, tel.27-9396 

 
 



Lanterna de Gelo-Koori Tourou Yume Kigan em Kakeyu Onsen 
 
Poderão participar da cerimônia de acender velas no centro do cilindro de gelo (lanternas de gelo) diariamente 
às 16h30 (gratuitamente e por ordem de chegada) e apreciar a beleza do local . A oferenda de luz ao Ema 
(escrever seus desejos e grudar na lanterna de gelo) por 1.000 ienes.  
Data/horário: Até 01 de fevereiro (domingo) das 16h30 às 21h.  
Local: Kakeyu Onsen próximo à ponte Godaibashi e Monjuudo. 
Maiores informações: Kakeyu Onsen Kankou Kyoukai, telefone 44-2331 

 

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

 

NOROVÍRUS- INTOXICAÇÃO ALIMENTAR  

~Lavar as mãos e desinfetar ~ 
 

A intoxicação alimentar provocada pelo norovírus acontece o ano todo porém entre os meses de novembro e 
janeiro a incidência é maior. O poder de intoxicação do Norovírus é muito forte ocorrendo a transmissão 
mesmo com quantidade reduzida de vírus e atualmente ainda não possui o medicamento anti-Norovírus. 
Além de prevenir-se contra a intoxicação, é importante convalescer-se o mais rápido possível reduzindo o 
período de febre após contrair a intoxicação. Tomar cuidados com os bebês e idosos que quando aspiram os 
vômitos podem se sufocar e ou ficar com pneumonia. 

 
Sintomas: 
Vômito, dor abdominal, diarréia e febre que aparecem entre 24 a 48 horas após o  
contágio, melhorando após 1 a 2 dias. Existem também casos isentos de sintomas 
ou semelhantes a uma leve gripe .  

Prevenção: 
                            1- Cuidar da saúde:  

- Checar diariamente a saúde da família e alimentar-se com alimentos 
frescos.  

- Dormir suficientemente e alimentar-se com refeições balanceadas. 
2-  Lavar as mãos: 

                             - Lavar bem as mão com sabonete antes de lidar com alimentos (preparar), 
        após o banheiro, antes das refeições e outros. 

3-  Desinfetar e ferver: 
                             - Ferver a comida em temperatura de 85 a 90 oC por mais de 

90 segundos, esquentando até o interior dos alimentos. 
                             - Os objetos que entraram em contato com alimentos crus deverão ser  

lavados com detergente e  desinfetados com água fervente ou 
desinfetantes. 

Cuidados após contrair o Norovirus: 
- Para não ficar desidratado ou com energia fragilizada, tomar bastante 

líquido e alimentar–se bem. 
- O medicamento para a diarréia poderá atrasar o restabelecimento, 

consulte o seu médico. 

Cuidados para não transmitir o Norovirus: 
- Desinfetar com solução desinfetante ① todos os objetos que a pessoa infectada tocou.  

- Os vômitos e fezes devem ser retirados antes de secar utilizando máscara e luvas  

descartáveis e limpar o local com a solução de desinfetante ②. 

 

① Solução desinfetante 0.02%: Diluir meia tampa (5ml)de alvejante à base  
de cloro em 500 ml de água. Indicado para desinfetar louças,  
maçanetas de portas, assento sanitário, pia, etc. 

② Solução desinfetante 0,1% : Diluir 2 tampas (10ml) de alvejante à base de cloro em 500 ml de água. 

Indicado para desinfetar locais e objetos que tiveram contato direto com 
vômitos e fezes. 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 0268-28-7124 

 



 
Educação Alimentar – Batatas, frutas, cogumelos e algas marinhas 

 
As batatas, frutas, cogumelos e algas marinhas contém muitas vitaminas e fibras 
equivalentes às verduras, necessárias diariamente, porém pouco consumidos pelos 
jovens entre 20 e 39 anos.  
A quantidade ideal de consumo diário é de uma batata média, 50 gramas de cogumelos 
e algas marinha respectivamente e 80 kcal de frutas (ex. Meia maçã, 2 laranjas, uma 
banana) com fibras equivalentes a 350g de verduras. 
Nas batatas e frutas contém muito açúcar e são fontes de energia.  

 
Especialmente as frutas são fontes energéticas de efeito rápido, ideais para o  
lanche das crianças. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7123 
  

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

    
SAÚDE 
 
VACINAS OBRIGATÓRIAS 
Local: 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 3 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 1 ano 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 um ano 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.  

※Vacinas Tríplice e Pólio para crianças que não puderam tomar a vacina Tetravalente. 

 
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 (janeiro) Local Horário 

Exames 

04 meses Agosto/2014 08 (quinta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

10 meses Fevereiro e março/2014 

22 (quinta) 
Takeshi 

13h ~ 13h10 

01 ano e 6 meses Junho e julho/2013 13h10 ~ 13h20 

02 anos-odontol Nov/2012 ~ fev/2013 13h10 ~ 13h20 

Aula Aniversário-01 ano Dez/2013 ~ fev/2014 26 (segunda) 9h30 ~ 9h40 

 
 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (janeiro) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/agosto/2014 06 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h45  

01 ~ 15 /setembro/2014 22 (quinta) 

Agosto/2014   
Região: Shioda, Kawanishi, Kawabe, Izumida 

09 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 30/junho/2013 14 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/julho/2013 27 (terça) 

16/maio ~ 15/julho/2013 
Região: Shioda e Kawanishi 

16 (sexta) Shioda 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/outubro/2012 20 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h15 16 ~ 31/outubro/2012 30 (sexta) 

3 anos 
01 ~ 15/dezembro/2011 08 (quinta) 

Ueda 
12h30~ 
13h45 16 ~ 31/dezembro/2011 23 (sexta) 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/maio/2014 06 (terça) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/junho/2014 15 (quinta) 

Junho/2014  
Região: Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi  

21 (quarta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 
 

01 ~ 10/janeiro/2014 07 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/janeiro/2014 13 (terça) 

21 ~ 31/janeiro/2014 28 (quarta) 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de janeiro de 2015 

10 meses 16/fevereiro~ 15/março/2014 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

 Idade Nascidos em Data (janeiro) Local Recepção 

Exames 

4 meses Agoosto/2014 08 (quinta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Março/2014 30 (sexta) 

1 ano e 6 meses Junho/2013 13 (terça) 

3 anos  01/dez/2011 ~ 15/jan/2012 16 (sexta) 

Aula Aniversário(1 ano) Dez/2013 e jan/2014 27 (terça) 09h45 ~ 10h 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (janeiro) Local Recepção 

Exames 10 meses Fevereiro e março/2014 14 (quarta) 

Sanada 

13h15~ 13h40 

Aulas 
7meses Junho/2014 21 (quarta) 09h50  ~ 10h 

Aniversário (1 ano) Outubro ~ dez/2013 09 (sexta) 09h30 ~ 09h50 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 



CENTRO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL  

Machucados que necessitem de ortopedistas ou de atendimento emergencial  
após 23h ou feriados Ligue para corpo de bombeiros 0268-26-0119, 38-0119,  

36-0119 ou 31-0119 (em japonês)   Convulsões Chame a ambulância – ligue para 119 
CLÍNICA GERAL E PEDIATRIA 
Febre alta repentina, vômitos e diarréias incontroláveis, etc. 
Antes de dirigir–se ao local deverá telefonar para 0268 21-2233 (pediatria)  

ou 21-2280 (clínica geral),  
Horário: De segunda a domingo e feriados das 20h às 23h. Consulta por telefone das 19h às 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 

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 
2015 

Clínico Geral Cirurgião Ginecologista 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

01 
jan 

Wakata Shin machi 38-2540 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
San 
Fujin 

Mido 
rigao
ka 

22-1573 
Miyasaka Tokida 2 22-0759 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

   
Iida seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Nagashima-otor Nakanojo 23-8734 

02 
jan 

Komatsu Ueda 27-2200 Tanaka clínica Tokiiri 23-5757 

   Ueda Seikyo Kamishiojiri 23-0199 Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

Jonan Gosho 22-3481 Hibi Uedahara 21-0721 

03 
jan 

Handa Nakanojo 28-0888 Research Park  Shimonogo 37-1133 

   
Koizumi Koizumi 81-0088 

Shimogata seikei- 
ortopedista 

Yoshida 35-5252 

Nishindo Chuo 3 22-0558 Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

Chikumaso 
Psiquiatria 

Chuo 
higashi 

22-6611 Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

04 
jan 

Suguiyama Chuo kita 26-8200 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

   
Suwagata Suwagata 25-5556 Okada Chuo 6 24-2662 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 Otani-otorrino Chuo 2 22-0727 

Okada Chuo 6 24-2662    

11 
jan 

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

   Yamaguiwa Beshoonsen 38-7388 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Houden Tonoshiro 29-1220 Matsutaka-oftalm Tokida 2 22-0809 

12 
jan 

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

   
Tsuiji Tsuiji 29-8686 Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 

Heart Fumiiri 23-0386 
Asaji seikei-ortop Shimonogo 38-1313 

Sumiyoshi-otorrin Sumiyoshi 22-3387 

18 
jan 

Ikeda Uedahara 22-5041 Ueda Jinzou- Sumiyoshi 27-2737 Ueda 
hara  
Clíni 
ca 

Ueda
hara 

26-3511 Yoda Tokiwagui 28-1223 Ueda seikei-ortop Tokida 2 75-7518 

Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 Kouda-otorrino Koaso 38-3065 

Kouda clínica Koaso 38-3065 Izumi-oftalmo Ario 2º.and 75-8641 

25 
jan 

Yoshida Tokiiri 24-1222 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 
Kawanishi 
Seikyo 

Nikota 31-1411 
Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

Watanabe Komaki 29-1112 

Harada Oya 36-0520 Iijima-otorrino Ote 1 22-1270 


