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Fevereiro- Pagamento do Subsídio Infantil 

 
O subsídio infantil será pago no dia 10 de fevereiro (terça), referente ao período de outubro de 2014 a  
janeiro de 2015, através do depósito na conta bancária às pessoas que se enquadram no sistema. 
Conferir o depósito através da caderneta da conta bancária. 
As pessoas que não fizeram a solicitação do subsídio infantil na ocasião da mudança para a cidade de Ueda 
ou nascimento de filhos e outros, providenciar com urgência.   
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   
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 

NHK Nodojiman – Concurso de canto 
Data: 22 de março (domingo) das 11h45 ~ 13h30 

(Haverá preliminar no dia 21 de março (sábado) das 11h45 ~ 17h.)  
Local: Santomyuze (Auditório maior) 
Convidados: Tendo Yoshimi e Akikawa Masafumi 
Inscrição: Até dia 12 de fevereiro através de Ôufuku Hagaki ( Cartão de emissão e resposta) do correio. 
Deverá constar no Hagaki para participação: 1-Código postal, 2-Endereço, 3-Nome com furigana, 4-Idade, 
5-Sexo, 6-Telefone, 7-Profissão 8-Nome da música e 9-Motivo da escolha da música. Hagaki para platéia 
somente os ítens 1, 2, 3, 6.  
Participantes: 20 pessoas ( 250 pessoas para preliminar) com mais de 15 anos de idade ( exceto alunos do 
chuugakko) e em caso de grupo, uma inscrição por grupo conforme inscrição acima descrita.  
 
Platéia: Solicitar o cupom de entrada gratuita (um cupom permite entrada de duas pessoas com mais de 1 ano 
de idade) conforme inscrição acima descrita.  
A forma de preenchimento do Hagaki consta no informativo de Ueda em Japonês de 16 de janeiro. 
Maiores informações: NHK Nagano Hoso Kyoku, telefone 026-291-5218 (participantes) das 10h às 19h 
                    Santomyuze, telefone 27-2000 (platéia) das 9h às 17h, exceto terça feira. 

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

Ingeriu bebida alcoólica? Não dirija e não deixe dirigir 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quantos somos? (dados de 01 de janeiro/2015) 
População total de Ueda: 160.267      
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 608 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 107 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 215 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.276 

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 

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


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

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

 
Inscrições para moradia pública provincial de Ueda e Tomi 
 
Período de inscrição: 18(quarta) a 27(sexta) de fevereiro de 2015  

Horário: Das 9h às 17 horas 
Local: Ueda - Nagano Ken Jutaku Kyoukyu Kousha Ueda Kanri Center 

 (No prédio sul de Ueda Goudo Chousha Minami To Nai) 
Sorteio: 06 de março (sexta) a partir de13h30 no 2º.andar do prédio sul de Ueda Goudo Chousha  
Maiores informações: A partir de 06 de fevereiro poderá acessar homepage (www.pref.nagano.jp) ou telefonar 

para Nagano Ken Jutaku Kyoukyu Kousha Ueda Kanri Center - 0268- 29-7010 

 

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

 

Início do novo sistema “My number” 
  
Todo cidadão que possui registro na prefeitura (Juuminhyo) receberá um número de identificação com 12 
dígitos a partir de janeiro do próximo ano. Este número possibilitará compreender adequadamente as diversas 
situações como seguro social e tributária de cada cidadão. O sistema será introduzido para que em casos de   
calamidades todos possam organizar-se com mais rapidez e eficiência identificando e confirmando as 
situações dos cidadãos através de informações pessoais registrados em vários órgãos.  
O aviso será enviado no mês de outubro do corrente ano para todos os cidadãos, os quais poderão solicitar o 
cartão do número pessoal (Kojim Bango Card). Poderão utilizar o cartão Kojim Bango Card como documento 
de identificação, efetuar a declaração do imposto de renda e-Tax, ter acesso às informações dos serviços 
públicos e outros. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Gyousei Kanri Ka, telefone 23-5163 

 

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

 

 Seguro mútuo contra acidentes de trânsito do ano 2015 
 
É um sistema de seguro mútuo com pagamento de uma certa quantia para confortar (mimai kin) quando o 
segurado sofrer acidente de trânsito.  

Período: De 01 de abril de 2015 ou a partir do dia seguinte à inscrição até 31 de março de 2016. 

Taxa: 400 ienes por pessoa, exceto para alunos do primário (shougakko) ou ginásio (chuugakko) que deverão 

se inscrever em grupo através da escola (100 ienes por aluno). 

Inscrição: Através das Associações do Bairro até meados de março e após na  

Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, Centros de Atendimentos e  
Instituições financeiras da cidade, exceto do correio.  
Para crianças antes da idade escolar, órfãos em consequência de desastres,  
pessoas que recebem ajuda de subsistência, portador de carteira de  
deficientes físicos de grau 1 a 3, deficiente mental , Ryouiku Techo não tem  
necessidade de fazer a inscrição, a prefeitura pagará a despesa da inscrição. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Seikatsu Kankyou Ka tel. 22-4140 
 
 

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

14/fev a) Seiyu ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 

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

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

http://www.pref.nagano.jp/


    Consulta gratuita com despachante em japonês 
Assuntos relacionados às propriedades para lavoura, herança, testamentos, guarda 
dos filhos, procedimentos para obtenção de visto de permanência para estrangeiros, 
transferência de nome na compra ou venda de veículos, etc. 

Data e horário: 21 de fevereiro (sábado), das 9h～12h 

Local: Chuo Kouminkan 
Maiores informações: Nagano Ken Gyousei Shoshi Ueda Shibu, telefone 25-8720 

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

Declaração de Imposto de Renda  
 

Período para declarar a renda: 16 de fevereiro (segunda) ~ 16 de março (segunda)  

(exceto sábados e domingos) 
Local: Ueda Santomy-+uze e Postos de atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi.  
Não esquecer as deduções que poderão obter com dependentes aposentados,  
cônjuges, deficientes, valor pago ao seguro saúde (Kokumin ou Shakai hoken),  
despesa médica de valor elevado, etc.  

 
Não necessita declarar a renda: 
1) Fará o acerto (Kakutei shinkoku) da declaraçãodo imposto de renda e imposto especial para reconstrução.  
2) Possui única renda cuja empresa contratante apresenta o demonstrativo da renda à Prefeitura de Ueda. 
3) A aposentadoria é a única renda e se enquadra em um dos ítens abaixo: 

a) Menos de 65 anos de idade e o valor da aposentadoria é inferior a 1.015.000 ienes/ano. 
b) Mais de 65 anos de idade e o valor da aposentadoria é inferior a 1.515.000 ienes/ano 

4)  Não teve renda no ano 2014 e foi declarado como dependente por um membro da família. 

 
Deverá fazer a declaração:  
Pessoas registradas na cidade de Ueda em 01 de janeiro de 2015, deverão fazer a declaração de rendas para 
imposto municipal e provincial em Ueda. Mesmo não havendo renda no ano anterior, deverá fazer a declaração 
de isento. Caso não faça a declaração poderá haver prejuízo com relação aos planos de assistência do 
governo. Não esquecer de declarar a despesa médica de alto valor e pagamento do Kokumin Kenko Hoken.  
1) Quando a renda adquirida através de comércio, agricultura, imobiliárias, 

etc, ultrapassar o valor estabelecido das deduções para cada categoria. 
2) Quando o valor do salário anual ultrapassar 20.000.000 ienes. 
3) Assalariados que possuem renda superior a 200.000 ienes além do salário e indenizações.  
4) Quando recebe salário de mais de 2 empresa, a soma de rendimentos que não foram incluídos no ajuste 

do final do ano  e as diversas rendas (exceto salário e indenizações) ultrapassar 200.000 ienes. 
 

Possibilidades de receber a devolução do imposto pago a mais através de salários e 
aposentadorias para os casos abaixo: 
1) Comprou imóvel para moradia através de financiamento. 
2) Pagamento de despesas médicas altas durante o ano. 
3) Dependentes com mais de 16 anos de idade não declarados no início do ano. 
4) Pagamento da anuidade do Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenko Hoken) 
Documentos necessários para acerto da Declaração (Kakutei Shinkoku): Guensen, Recibos, Comprovantes, 
Caderneta bancária, carimbo Inkan e documentos pessoais de identificação. 
 

Imposto especial para reconstrução (Fukko tokubetsu shotokuzei): 
É o imposto especial destinado à reconstrução da região vítima do grande terremoto que assolou o Japão em 
março de 2011. 
Todos os possuidores de renda deverão contribuir com 2,1% do imposto de renda até o ano 2037. 
 
Maiores informações : Ueda Zeimusho, telefone 0268-22-1234 

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

Imposto sobre veículos 
Haverá aumento de 10% para 15% do valor do imposto sobre veículos movidos a diesel com mais de 11 anos 
de registro e veículos movidos a gasolina com mais de 13 anos de registro a partir deste ano.  
Maiores informações: Nagano Kencho Zeimu Ka, telefone 026-235-7051 

 



Mudança de nome ou baixa dos carros 
 
O imposto do carro será cobrado em nome do proprietário do veículo no dia 01 de 
abril. 
Caso não efetuar a mudança de nome ou providenciar a baixa do carro dos 
documentos de veículos que não estão sendo utilizados, o imposto será cobrado 
em nome do titular que consta na documentação.  

Aconselhamos providenciar os procedimentos necessários o quanto antes para 
evitar transtornos.  

Locais para procedimentos: 
1- Motos até 125 cc: Prefeitura de Ueda setor Zeimuka ou nos postos de atendimentos 
2- Motos maiores que 125cc até 250 cc: Kei Jidousha Kyoukai  (telefone 026-243-1967) 
3- Motos maiores que 250cc e carros de placa branca: Nagano Un yu Shikyoku (tel.050-5540-2042) 
4- Carro de placa amarela: Kei Jidousha Kensa Kyoukai (telefone 050-3816-1854) 
 
Obs.: Procedimentos dos ítens 2 a 4 poderão ser efetuados no Nagano Ken Jikayou  

Jidousha Kyoukai Josho Shibu ( telefone 22-0595) 
Informações sobre Impostos  
Carros de placa amarela: Prefeitura de Ueda setor Zeimuka  tel.23-5169 
Carros de placa branca: Josho Chiho Jimusho –Escritório da Província em Ueda tel. 25-7117 

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

 
Entrevista coletiva para emprego da região de Ueda 
<< Ueda Chiiki Godo Shushoku Mensetsu kai >> 
Para estudantes do ensino médio e superior com previsões de formarem-se em março de 2015 e  que estão 
procurando emprego, para pessoas com menos de 3 anos após a formatura ou público em geral que está à 
procura de emprego.  

Data: 06 de fevereiro (sexta) das 13h às 16h 
Local: Ueda Tokyu Inn 
Levar: Currículo (Rirekisho). As pessoas que estão recebendo seguro  

desemprego deverão levar Jikyuu Shikakusha sho 
Maiores informações: Hello Work Ueda, telefone 23-8609 

 

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

 
Aula de Power Point para iniciantes 
Para pessoas que sabem manusear o mouse e os teclados 
Data: 28 de fevereiro (sábado) das 13h30 às 16h 
Participantes: De 05 a 20 pessoas por ordem de inscrição. 
Taxa: 1.500 ienes  
Local: Multimedia Jouhou Center 
Inscrição: 07 a 27 de fevereiro por telefone 39-1000 (Multimedia Jouhou Center) 
 

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

 
Maratona infantil -Treinamento  
Treinamento para criar corredores de maratonas. Não haverá exigência  
de velocidade (nível), participem descontraídamente. 
Conteúdo: Treinamento agradável, compatível com o nível de cada criança para criar  
afinidades com a maratona. Poderá participar nos dias adequados conforme a sua disponibilidade. 
Público alvo: Alunos (as) de nível primário (shougakko) e ginasial (chuugakko) 
Data/local: 08 e 21 de fevereiro no Tomi Chuo Kouen, 08 e 28 de março na pista de corridas do HIOKI. 
Horário: Apartir das 9h (duração de 2 horas) 
Taxa: Gratuita ( o ingresso no seguro será de responsabilidade de cada participanete) 
Inscrição: Desnecessária a inscrição antecipada. 
Maiores informações: Ueda Toumi Chiisagata Ekiden Bu, telefone 090-6493-6415 (Miyaoka) 

 



Curso de computador – Passocon Kouza 
Curso de Office 2013 Word, Excel e Power Point (operações básicas) para jovens  
entre 15 e 39 anos de idade que estão à procura de emprego. 
Local: Wakamono Support Station Shinano ( Chuo 3-2-21 Handa Biru 2o.andar)  
Vagas: 10 pessoas por ordem de inscrição. 
Data: Total de de 10 aulas nos dias 09, 10, 12, 13 de fevereiro, 16, 19, 20, 23, 24, 26 de março das 10h às 12h. 
Taxa: Gratuita 
Inscrição: A partir de 22 de janeiro (quinta) por telefone 75-2383 - Wakamono Support Station Shinano 

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

 
AMU World Kitchen – Indonésia  
Conhecer a cultura e comida caseira da Indonésia. 
Data: 28 de fevereiro (sábado) das 10h às 14h. 
Local: Chuo Kouminkan 
Participantes: Até 20 pessoas por ordem de chegada.  
Taxa de participação: 500 ienes 
Levar: Avental, lenço bandana e material para escrever.  
Inscrição: 09 a 20 de fevereiro por telefone à AMU – Ueda Shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai,  
telefone 25-2631 

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

 
INSCRIÇÕES PARA GRUPOS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL DE UEDA – 2013 
 
Inscrições para várias modalidades esportivas (Softbol, beisebol, futebol, tênis,  
mini basquete, vôlei, golfe, hand ball, tênis de mesa, kendô, judô, karate, equitação,  
atletismo, etc.) para crianças e jovens de até 18 anos (colegial).  
A lista de modalidades esportivas com os requisitos necessários será distribuída 
pelas escolas no início de fevereiro. 
As vagas são limitadas e as inscrições serão realizadas por ordem de chegada,  
aconselhamos definir pelo menos duas opções de modalidades para facilitar no dia da inscrição.  
Data da inscrição : 01 de março (domingo) 
Horário: 10h ~ 11h (por ordem de chegada) 
Local:  Ken Ei Ueda Yakyu Jo- (Campo de beisebol ) 

Endereço: Nagano Ken Ueda Shi Shimonojo 354  
Maiores informações : Ueda Shi Taiiku Kyoukai - Sport Shonendan Jimukyoku – 0268 27 9400 

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

 
Encerramento das atividades da Piscina do Castelo de Ueda   
Joseki Kouen Puuru 
Informamos que a piscina municipal do parque do Castelo de Ueda encerrará as atividades no dia 31 de março 
de 2015 para a construção de estacionamento e espaço para diversas atividades visando a utilização e 
aproveitamento de maior número de pessoas.  
O estacionamento e o espaço para diversas atividades ficarão disponíveis aos cidadãos de Ueda e turistas no 
próximo ano letivo. 
Prefeitura de Ueda setor Sport Suishin Ka, telefone 23-6372 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

31º. Festival Bunka Souzousai 
Apresentações dos grupos que atuam no Chuo Kouminkam. 
Data: 07 de fevereiro das 9h às 16h e 08 de fevereiro das 9h às 15h 
- Exposição de desenho, artesanato, fotografia, arte da caligrafia, cerâmica, trabalhos manuais, 
correspondência, culinária, cultura coreana, invenção, atividades do consumidor e outros. 
Data: 15 de fevereiro das 10h às 15h20 
- Apresentações de flamenco, kocarina, rythmique, dança havaiana, gospel, violão e grupo da escola Ueda 
Kouko. 
Local: Chuo Kouminkan (Ueda Bunka Kaikan). Utilizar o estacionamento do Kenko Plaza Ueda. 
Maiores informações: Chuo Kouminkan, telefone 22-0760. 

 



Snow festa – 3º.ano da reinauguração 
Atividades: Distribuição de sopa Tonjiru, poderão tirar fotos com bonecos yurukyara,  
procurar de tesouro na neve. Todos poderão participar gratuitamente sem inscrição prévia. 
Data: 01 de fevereiro (domingo) a partir das 10h. 
Local: Takeshi Banjogahara Ski Jo 
Levar: Touca, luva e agasalho 
Maiores informações: Takeshi Sangyou Kankou Ka, telefone 85-2828  

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

 
14º. Ueda Kodomo Bunkasai 
Em torno de  600 crianças, membros de 13 grupos registrados no Ueda Shi Bunka Shounen Dan,  
farão apresentações no palco e exposições. 

Data: 07 de fevereiro (sábado) das 13h às 16h (somente exposição) e 08 (domingo) das 13h30 às 16h30 
Local: Ueda Santomyuze (auditório maior para apresentção de palco e foyer para exposição) 
Maiores informações: Ueda Shi Bunka Shounen Dan Jimu Kyoku, telefone 23-6361 

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

 
16º. Takeshi Tomoshibi Hakubutsukan Festival Ice Candle 
Poderão apreciar a fantástica iluminação de 400 velas na noite de inverno, começando na entrada do museu 
Takeshi Tomoshibi até o jardim. Haverá apresentação de música com ocarina dos grupos Friends do Takeshi 
Jidoukan e Peter Pan do Gakudo Hoiuku sho, quiz rally corner e distribuição de sopa Tonjiru.   
Data: 07 de fevereiro (sábado) das 18h às 20h30 
Maiores informações: Shiritsu Hakubutsukan, telefone 22-1274 

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

Educação Alimentar – Cereais ( arroz, pão, macarrão, etc.),  
açúcar e gordura.  

Os cereais, açúcar e gordura são fontes de energias contendo grande quantidade de 
carboidratos e lipídios. 
Especialmente a glicose que contém nos carboidratos é a única fonte de energia para o 
cérebro e aproximadamente a metade ingerida pelo ser humano é consumida pelo 
cérebro. A refeição é muito importante para as crianças que utilizam muito a massa 
cefálica, inclusive quando estão brincando. Os adultos entre 20 e 39 anos de idade, que 
realizam muitas atividades, tendem a não tomar o café da manhã, porém é muito 
importante alimentar-se de manhã para produzir glicose e abastecer o cérebro. Como 
são alimentos fontes de energia, a quantidade ideal a consumir varia conforme a 
constituição física, sexo, idade e atividades diária de cada pessoa.  
 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. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (fevereiro) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 30/setembro/2014 03 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h45  

01 ~ 15 /outubro/2014 19 (quinta) 

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

13 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/julho/2013 06 (sexta) 
Ueda 

01 ~ 15/agosto/2013 25 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/novembro/2012 18 (quarta) 
Ueda 

12h30~ 
13h15 

16 ~ 30/novembro/2012 24 (terça) 

Novembro e dezembro/2012 
Região: Shioda e Kawanishi 

27 (sexta) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/janeiro/2012 05 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h45 

16 ~ 31/janeiro/2012 17 (terça) 

Dezembro/2011 e janeiro/2012 
Região: Shioda e Kawanishi 

10 (terça) Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 30/junho/2014 03 (terça) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/julho/2014 26 (quinta) 

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

20 (sexta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 
 

01 ~ 10/fevereiro/2014 04 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/fevereiro/2014 12 (quinta) 

21 ~ 28/fevereiro/2014 24 (terça) 

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

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

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data (fevereiro) Local Recepção 

Exames 

4 meses Setembro/2014 06 (sexta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Abril/2014 27 (sexta) 

1 ano e 6 meses Julho/2013 10 (terça) 

2 anos-odontológico  Janeiro e fevereiro/2013 17 (terça) 

Aula 07 meses Julho e agosto/2014 24 (terça) 09h45 ~ 10h 



 
 

 
 
 

Idade Nascidos em Data (fevereiro) Local Horário 

Exames 04 meses Setembro/2014 06 (sexta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

Aula 07 meses Junho ~ agosto/2014 23 (segunda) Takeshi 9h30 ~ 9h40 

 
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   

 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (fevereiro) Local Recepção 

Exames 

04 meses Setembro e outubro/2014 12 (quinta) 

Sanada 

13h~ 13h15 

1 ano e 6 meses Julho e agosto/2013 20 (sexta) 13h15 ~ 13h40 

2 anos-odontológico Nov/2012 ~ janeiro/2013 26 (quinta) 09h ~ 09h15 

Aulas 7meses Julho/2014 18 (quarta) 09h50 ~ 10h 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 

Ano 
2015 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

01 
fev 

Iijima Tsuiji 22-5011 Matsutaka-oftalm Tokida 2 22-0809 

   
Kosato-derm Kosato 28-4111 Kangawa Aokubo 34-5151 

Uedahara 
Life 

Uedahara 22-0873 
Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

08 
fev 

Hashimoto Maita 38-2033 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
San 
Fujin 

Mido 
rigao
ka 

22-1573 
Murakami Ote 1 22-3740 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

   
Iida Seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Nagashima-otor Nakanojo 23-8734 

11 
fev 

Ashizawa Yoshida 35-3330 Tanaka clínica Tokiiri 23-5757 

   Hori Nakanojo 23-5566 Aoyagi-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

Kawanishi Hoya 38-2811 Hibi Uedahara 21-0721 

15 
fev 

Sato-gastro Chuo 1 22-2342 Risaati Paaku Shimonogo 37-1133 

   
Yamada Shimonogo 26-8181 

Shimogata 
Seikei-ortoped 

Yoshida 35-5252 

   Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

   Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

22 
fev 

Gono Kojima 38-0101 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

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

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


