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                                 Feliz dia das mães, dia 10 de maio  
                 
 

Feriado de Golden Week 
Não haverá expediente na prefeitura e órgãos públicos nos dias 02 a 06 de maio, voltando ao expediente 
normal no dia 07 (quinta).  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Aviso do Ministério da Justiça, Departamento de Controle de Imigração 
Para cidadãos com visto permanente que ainda não fizeram a transferência do cartão Gaikokujin Touroku 
Shoumeisho para Zairyu Card, deverá fazê-la até o dia 08 de julho de 2015 no Departamento de Controle de 
Imigração Regional, escritórios e outros.  
Jovens que completarão 16 anos de idade antes do dia 08 de julho de 2015, deverão providenciar a mudança 
do cartão para Zairyu Card até a data do aniversário de 16 anos. Poderão providenciar a “Atualização do 
período de validade” a partir de 6 meses que antecedem o aniversário de 16 anos de idade até o dia do 
aniversário (prazo máximo) . 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Consulado Itinerante em Saitama – Honjo Chuo Kouminkan ( Kitabori 1422) 
Data: 16 de maio de 2015 
Maiores informações no site do Consulado Geral do Brasil em Toquio 
。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 

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 abril/2015) 
População total de Ueda: 159.828      
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 608 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 100 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 209 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.235 

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  

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

09/mai a) Seiyu ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 

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

23/mai 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


 
CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS – 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

porém jamais será solicitado o pagamento através de Caixa eletrônico–ATM. 

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

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

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

Socilitação do pagamento de impostos dentro do prazo 
Para que possamos viver com segurança e tranquilidade, além das atividades das pessoas físicas e jurídicas, 
necessitamos de serviços e instalações públicas sustentados pelos impostos e seguros pagos pelos cidadãos.  
Quando houver atraso no pagamento, será emitida uma carta de cobrança. Apesar da emissão de cobrança, 
caso não efetuar o pagamento, a prefeitura poderá fazer averiguação sobre o salário e apreensão dos bens. 
Após a data de vencimento, será cobrado juros sobre o valor do imposto.  
Formas de pagamento: 
- Através de guias de pagamento nas lojas de conveniências, Instituições Financeiras, Prefeitura ou nos 
Centros de Atendimentos.  
- Através de débito em conta bancária. Conferir se o saldo está suficiente no dia anterior ao débito.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Shuno Kanri Ka, telefone 23-5117, 71-8053, 8056. 

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

 

Alteração no imposto de carros de placa amarela (kei jidousha) 
Os carros novos de placa amarela registrados a partir de 01 de abril de 2015, terão reajuste no preço do 
imposto a ser pago em 2016.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zeimu Ka, telefone: 23-5169 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 

Pagamento de impostos sobre veículos até 1º de junho de 2015 
As notificações de pagamento de impostos serão enviadas para todos os proprietários de veículos registrados 
no dia 1º de abril de 2015 mesmo efetuando a venda ou baixa do carro a partir do dia 2 de abril de 2015.  

・Para pagamento por débito em conta, os certificados de pagamento (Nouzei shoumeisho) serão enviados 

pelo correio a partir de junho. Caso tenha urgência do certificado, solicitar no balcão de atendimento 
correspondente abaixo relacionado apresentando a caderneta do banco.  

・Poderá haver desconto para pessoas com deficiência que se enquadraram nas condições estabelecidas, 

providenciar os procedimentos até o dia 25 de maio. 
Maiores informações sobre veículos de placa amarela (Kei jidousha): Prefeitura de Ueda setor Zeimu Ka, tel. 
23-5169 ou Shuuno Kanri Ka tel. 23-5117 e sobre veículos de placa branca (Jidousha): Josho Chiho Jimusho 
Zeimuka, tel.25-7117 
           
☆ 。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Shinshu Ueda Akiya Bank- Banco de Imóveis Desocupados 
A cidade de Ueda iniciou o sistema “Shinshu Ueda Akiya Bank” para promover a mudança e estabelecimento 
de pessoas na cidade de Ueda. 
Servirá como elo de ligação entre pessoas que pretendem vender/alocar e comprar/alugar imóveis.  
Maiores informações: City Promotion Suishinshitsu, telefone: 75-2554 
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Inscrição para Moradia Pública da Província  
 
Período de inscrição:  01 (segunda) ~ 05 de junho (sexta)  
Horário:  9h ~ 17h  
Local da inscrição: Juutaku Kyougo Kousha Ueda Kanri Center (Ueda Godo Chousha – Minami Tou)  
Sorteio: 11 de junho (quinta), a partir de 13h30, no 2º andar do Goudo Chousha Minami Tou 
Informações sobre a inscrição: A partir de 15 de maio diretamente no Juutaku Kyougo Kousha Ueda Kanri 
Center,  Telefone: 29-7010 ou na homepage da Província de nagano (http://www.nagano-jkk.jp/) 
 

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

 

Atendimentos em português 
 

Local Atendimento 

 
Prefeitura de Ueda 

De segunda a sexta-feira,  das 8h30 às 17h15 

Luzia Kinoshita e Marisol Higa       0268 22-4100 ramal 1308 ou 1356 

Secretaria de Ensino 
(Kyouiku Iinkai) 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 13h às 16h 

Rosemary Katsumata     0268 23-5101 

Hello Work  
(Agência de 
 empregos)  

UEDA 
Segunda e sexta-feira, das 9h às12h e 13h às 17h  

Rosana Iwashita    0268 23-8609 

NAGANO 
Sexta-feira, das 13h às17h  

Maria de Lourdes Yokoya    026 228 1300 

Secretaria do 
 Trabalho  

NAGANO    
 

Terça e quinta-feira, das 9h às 16h  

Maria de Lourdes Yokoya    026 223-0553      Fax 026-223-0591 

ANPI NAGANO 
De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h30 

Edna Notomi 

Imigração NAGA  NAGANO 
1ª. segunda-feira do mês, das 9h30 às 16h 

Edna Notomi 

 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
  
Violência infantil e Violência Doméstica Hot Line  
 “Nagano Ken Jidou Gyakutai, DV Hot Line” atendimento em horário integral (24 horas do dia) para denúncias, 
avisos e consultas sobre violência contra crianças e violência doméstica (contra cônjuges).  
Mudança de telefone a partir de 01 de abril: 026-219-2413 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Kosodate Kosodachi shien Ka, telefone 23-5106 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Campanha Nacional de Prevenção de Trânsito da Primavera 
Vamos evitar acidentes de trânsito conscientizando que pertencemos a uma sociedade com sistema de 
transporte e cultivando o sentimento de consideração pelo próximo,. 
Período: 11 ~ 20 de maio 
Pontos importantes: “Garantir a segurança nas vias de trajeto para a escola, ruas em geral e 
aperfeiçoamento na proteção dos pedestres”, “Impulsionar a utilização da bicicleta com segurança”, “Tornar 
mais rigoroso sobre a utilização correta dos cintos de segurança em todos os assentos e cadeirinha para 
crianças” , “Extinguir o tráfego de motoristas alcoolizados”. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, telefone 22-4140 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 

Festival de Intercâmbio Internacional 2015 em Maruko 
Data: 24 de maio (domingo) das 10h às 15h 
Local: Maruko Bunka Kaikan 
Eventos: Exposição, degustação de pratos de vários países, apresentação de  
música e dança e palestra sobre internacionalização. 
Recrutamento de voluntários até 14 de maio (quinta) pelo telefone 42-3147 Jikkou Iinkai  
Jimukyoku (Maruko Kouminkan)  
 
 
 



 

44º. Festival Ueda Kodomo Matsuri 
Haverá muitas atividades como brincar de dardo, lança de sopro e trabalhos manuais para divertir-se com as 
crianças. Atrações como Banda Kotekitai e paraballoon, aula de shogui e trabalhos manuais, carro de 
bombeiro, experiência de um dia como bombeiro, bolhas de sabão, confecção de avião de papel, straw glider e 
balão, ground golf, aulas de kendo e outros. 

Data: 05 de maio das 9h20 às 15h. 
Local: Parque do Castelo de Ueda  
Taxa: Gratuita 
Maiores informações: Home page, twitter @kodomomatsuri do Ueda Kodomo Matsuri  
Prefeitura de Ueda setor Shougai Gakushu Ka, telefone 23-6370 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

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

Maiores informações: Shimin no Mori Bajutsu ba, telefone 28-5020 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Mudança de nome do cruzamento das vias públicas. 
Para facilitar a localização, o nome do cruzamento com semáforo antes  
denominado de “ Tenjim sam, yon choume” (Perto do Ario Ueda) passou  
para “Ueda Keisatsusho Iriguchi” e dos cruzamentos do lado oeste do  
Santo Myuze para  “Tenjim no Mori” e “Santo Myuze Iriguchi”.  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Mudança das Regras de Trânsito na região Tenjin  

Deverá dobrar à esquerda (proibido seguir em frente ou dobrar à direita)  
no cruzamento da via municipal com a rua paralela entre a linha de trem e 
ArioUeda. Na via municipal é proibido dobrar à direita (ambos os sentidos) 
Solicitamos compreensão e cooperação para a concretização de uma 
cidade segura, sem acidentes de trânsito. 
Maiores informações: Ueda Keisatsusho Koutsu Ka, telefone 22-0110 
  。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

Distribuição gratuita de sementes para “Cortina verde”  
Tipos de sementes: ipomoea (asagao) , fuusen kazura e goya.  
Quantidade: até 3 pacotinhos por pedido 
Público-alvo: Moradores, empresas, escolas, creches em Ueda.  
Período: 11 a 29 de maio 
Locais de distribuição: Prefeitura de Ueda ou Centros de Atendimento de  
Maruko, Sanada, Takeshi, Houden, Kawanishi e Shioda.  
Solicitamos colaboração para responder à pesquisa e doação de uma  
parte das sementes produzidas no corrente ano para distribuição no próximo ano. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyo Ka, telefone 23-5120 

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

Curso para cultivo de flores a partir das sementes 
Informações sobre os ítens importantes para o plantio na primavera, palestra e prática de cultivo de flores.  
Data: 08 de maio (sexta-feira)   
Horário: 9h30 (duração prevista de 2 horas).   
Local:  Gramado do Castelo de Ueda, perto do Hello Work. 
Levar: Caneta e caderno para anotações, vasos, terra, sementes de flores ou  
utilizar com antecedência o “hana no tane ginkou” para receber as sementes. 
Participantes: Devem morar ou trabalhar na cidade de Ueda 
Inscrição: até 1o de maio, pelo telefone 23-5134 
Maiores Informações: Prefeitura de Ueda setor Kouen Ryokuchi Ka, telefone 23-5134 

Delegacia 

Ario Ueda 

Santo myuze 



Curso de conversação em inglês (2 vezes/mês) 

Período: A partir de Junho de 2015 a março de 2016 (10 aulas na 1ª.fase e 10 aulas na 2ª.fase) 
Local: Maruko Kouminkan 
Nível básico (professor japonês): Duas terças-feiras do mês das 19h às 20h. 
Nível intermediário (professor estrangeiro) : Duas sextas-feiras do mês das 19h às 20h. 
Público-alvo: Residentes ou trabalhadores na cidade de Ueda com mais de 20 anos de idade  
Participantes: Até 10 pessoas por ordem de inscrição (menos de 5 alunos, não será realizado).  
Taxa: 20.000 ienes (10.000 ienes para 1ª.fase e 10.000 ienes para 2ª. fase) 
Inscrição: Informar o endereço, nome, número do telefone e o nível desejado ao Maruko Kouminkan por 
telefone 42-3147, no período de 07 a 29 de maio.  

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

Curso Preparatório para Recolocação Profissional aos Descendentes Japoneses - JICE 
O Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão oferece curso preparatório para exame de 
proficiência de língua japonesa, nível 3. 
Iscrição: Através da Hello Work de Ueda até o dia 26 de maio de 2015. 
Período: 08 de junho a 04 de setembro 
Local: Fureai Fukushi Center 
Aulas: Segunda, quarta, quinta e sexta das 13h30 às 16h30. 
 Haverá teste de avaliação pré-inicial para o curso no dia 28 de maio de 2015 
Maiores informações: Hello Work de Ueda telefone 0268-23-8609  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

Sanada Sports Club (Aulas) 
① Aula de Body make - Pilates, zumba, aeróbica, ioga (Total de 11 aulas)   

Data: 2a sexta-feira do mês a partir do dia 8 de maio  
Horário: 19h30 ~ 20h30   
Taxa: 5.000 ienes 

② Curso para prevenção de Demência (Ninchisho)- Exercício físico e neuróbica (Total de 12 aulas)   

Data: Todas as quintas-feira a partir do dia 7 de maio.  
Horário: 14h ~ 14h45   
Taxa: 6.000 ienes  
Participantes: 15 pessoas por ordem de inscrição. 

◆ Ítens em comum 

Levar: tapete para ioga e sapato de esportes para uso interno. 
Local: Sanada Chuo Kouminkan 
Inscrição: A partir de 22 de abril, 14h pelo telefone 72-2657 ou diretamente no balcão de atendimento  do 
Sanada Sports Club. 

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

Ajuda financeira para cirurgia de esterilização de cães e gatos 
Nagano Ken Doubutsu Aigo Kai Josho Shibu dará ajuda parcial da despesa de  
cirurgia para esterilizar gatos e o Juishi Kai Josho Shibu aos cães conforme abaixo: 
Poderão fazer a cirurgia os cães e gatos dos moradores da região de Josho  
(os cães deverão ter o registro e vacina anti rábica em dia) 
Período: 01(segunda) ~ 30(terça) de junho. 
Local: Qualquer clínica veterinária da região de Josho. 
Valor da ajuda: 5.000 ienes para fêmeas e 3.000 ienes para machos,  
1 animal por família. Quantidade limitada. 
Solicitação: Diretamente à clínica veterinária a partir de 01 de maio (sexta). 
Maiores informações: Nagano Ken Doubutsu Aigo Kai Josho Shibu Jimukyoku  
tel: 25-7153 e Nagano Ken Juishi Kai Josho Shibu tel. 23-6058  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Tokimeki walking em Kokubunji 
Caminhada na região do templo Kokubu apreciando as plantas e flores da estação durante uma hora 
aproximadamente. Quaisquer pessoas poderão participar gratuitamente. 
Data: 16 de maio (sábado) das 9h30 às 11h (recepção a partir das 9h15) 
Reunir-se no Shinano Kokubunjiato Shiseki Kouen. 
Levar: chapéu, bebida, toalha e o que achar necessário. 
Inscrição: Até 15 de maio por telefone 26-5320, NPO Club USC. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7123 



 

 
Iki-iki Kenko Feira da Saúde (Vivacidade) no Aeon Ueda 
Data: 23 de maio (sábado) das 10h às 15h 
Local: Aeon (antigo Jusco) Ueda 2º andar 
Eventos: Medições de idade dos vasos sanguíneos, densidade óssea, pressão arterial, gordura corporal, etc.  
Participação: Gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. 
Maiores informações: Shinshu Ueda Iryou Center, telefone 22-1890 

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

 
Objetivando a uma cidade saudável e feliz 
 

Início das atividades para promover a saúde, tendo em vista o aumento da população idosa, após 10 anos. 
Todos os cidadãos com estilo de vida adequada vivendo feliz, gozando de boa saúde e vitalidade, seria a 
imagem adequada do futuro da cidade, após 10 anos. 
Na sociedade com super envelhecimento da população, a conservação da saúde física e mental é fundamental, 
sendo o primeiro passo para uma vida saudável e feliz.  

O《Projeto alcançando a saúde e a felicidade》realizará atividades para promover a saúde a partir de novas 

perspectivas. 
 

●Problemas de saúde dos cidadãos de Ueda: 

- Aumento de pessoas com diabetes e hiperglicemia conforme resultado dos exames de saúde dos inscritos no 
Plano Nacional de Saúde (Kokuho). A porcentagem dos moradores de Ueda com altos valores de HbA1c, que 
é um indicador da presença de diabetes, é muito alta em comparação aos índices da província e do país em 
geral.  
- Aumento das despesas médicas devido ao aumento de pessoas com doenças relacionadas aos hábitos do 
cotidiano como a diabetes, etc e tendência de aumento de pessoas predispostas às cujas doenças. 
 

●Para se viver diariamente com saúde e vigor, é importante alongar o período de vida com independência 

física e mental. 
   
 
 
 
 
 
 
Para prevenir doenças associadas ao estilo de vida e conservar a nossa independência de locomoção. 
Vamos incluir a caminhada no nosso cotidiano!  
 

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

 
Prevenção de Locomo Sarcopenia  
Sarcopenia é a perda de massa e força na musculatura esquelética. A massa muscular tende a diminuir a partir 
dos 30 anos de idade. Ao reduzir o volume muscular, perde-se a força para se sustentar correndo risco de 
quedas e diminuição da capacidade para fazer quaisquer atividades. 

Para caminhar com os próprios pés  ~ Exercício squat (agachamento) lentamente ~ 

Em frente à cadeira: 
1- Afastar as pernas na largura dos ombros. 
2- Inclinar levemente o tronco para a frente, levantar os braços para frente e abaixar o quadril lentamente 

como se fosse se sentar na cadeira.  
3- Parar quando a parte traseira da coxa tocar levemente na cadeira 
4- Sentar-se lentamente contando 5 segundos e levantar-se lentamente contando 5 segundos. Repetir o 

movimento por 10 vezes.    
Obs. Pessoas com dores no joelho, dobrá-lo até a posição que não sinta a dor. Poderá começar repetindo o 
exercício poucas vezes, aumentando gradativamente.  

 

Hábitos do cotidiano inapropriados 
- Alimentação desbalanceada           
- Falta de atividades físicas    
- Não dormir o suficiente         
- Fumo e bebida alcoólica   

Interferem na longevidade com saúde                                                                                                                                                         
・ Doenças relacionadas aos hábitos do 

cotidiano (Infarto do miocárdio, isquemia 
cerebral, diálise e demência-ninchisho) 

・Locomotive syndrome (deficiência nos ossos, 

juntas e músculos) 



 
Revisão do Sistema de Assistência aos Inválidos (kaigo) para idosos 
A partir de agosto 

- Pessoas com mais de 65 anos de idade que possuem renda superior a 1.600.000 ienes anuais, passarão 
a pagar 20% das despesas. Para pessoas que possuem a soma de aposentadoria e outras rendas inferiores a 
2.800.000 ienes anuais ou famílias com pelo menos 2 pessoas com mais de 65 anos e a soma das 
aposentadorias e outras rendas forem inferiores a 3.460.000 ienes anuais, pagarão 10% das despesas. 

- O valor máximo mensal das despesas com serviços de Assistência aos Inválidos (Kaigo), cujo valor era 
de 37.200 ienes, passará a 44.400 ienes para a pessoa que tem na família alguém com mais de 65 anos de 
idade com renda tributável superior a 1.450.000 ienes anuais.    

- Não terá mais direito a receber auxílio nas despesas com refeição e moradia nas instituições de 
assistência, os pacientes específicos que possuem individualmente saldo de poupança superior a 
10.000.000 de ienes (no caso de casal, 20.000.000 de ienes).  
*A partir de agosto de 2016, o valor da pensão isento de impostos ( pensão por morte, etc) será calculado 

como rendimento. 
 

A partir de abril 
- A princípio, poderão internar-se nos asilos as pessoas com necessidades de cuidados de nível 3 ou mais, 
exceto em casos especiais. As pessoas que estão internadas poderão continuar. 
- Os atuais serviços de assistência a domicílio e em instituições passarão para serviços de prevenção de 
assistência aos inválidos e serviços do cotidiano do novo projeto de apoio geral. Em consequência, passarão a 
receber vários serviços de suporte do cotidiano, além dos existentes. Nos anos 2015 e 2016, poderão 
continuar utilizando como serviços de assistência aos inválidos . 
- Revisão da anuidade do seguro de assistência aos inválidos (kaigo hoken) do período de 2015 a 2017 
conforme tabela no setor Koureisha Kaigo Ka da Prefeitura. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
Sistema de Auxílio para Exame Médico Geral e Exame Neurológico 
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- Com mais de 35 anos de idade na data da realização do Exame Médico Geral. 
3-  Aniversariantes de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e 75 anos de idade entre o dia 01 de abril de 2015 e 31 de 
março de 2016. 
Requisitos: 
1- Valor do exame referente ao pagamento de sua responsabilidade acima de 25.000 ienes. 
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, 

concordar em fornecer o resultado do exame de acordo com a regulamentação do exame específico. 
Valor do auxílio 
 

Seguro inscrito Geral sem pernoite Geral com pernoite Neurológico 

Nacional de saúde (Kokuho) 13.000 ienes 25.000 ienes 13.000 ienes 

Seguro do trabalhador 10.000 ienes 22.000 ienes 13.000 ienes 

Comparecer à Prefeitura no setor Kokuho Nenkin Ka ou nos postos de Atendimentos de Maruko, Sanada , 
Tekeshi com os seguintes documentos: 
- 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 do trabalhador (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 

 



 
Vacina contra Difteria e Tétano passará a ser individual 
 
A vacina contra difteria e tétano antes aplicada em campanha nas escolas primárias passará a ser aplicada 
individualmente. O questionário médico (yoshin hyou) será enviado pelo correio para as crianças que se 
enquadram como público alvo. Tomar as vacinas dentro do prazo estabelecido. 
Período: Durante todo o ano, dentro do prazo estabelecido 
Público-alvo: Moradores de Ueda com idades de 11 anos completos e 13 anos incompletos. 
Local: Clínicas e hospitais credenciados 
Levar: Caderneta materno-infantil (Boshi Techo), termômetro, questionário médico (yoshin hyou) e procuração 
(Ininjo) autorizando a vacinação, caso o acompanhante da criança não for o responsável (pai ou mãe).   
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenkou Suishinka, telefone 28-7124 

 

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

 
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(maio) Local Horário 

Exames 

04 meses Dezembro/2014 07 (quinta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

10 meses Junho e julho/2014 

21 (quinta) 
Takeshi 

13h ~ 13h10 

1 ano e 6 meses Outubro e novembro/2013 
13h10 ~13h 20 

2 anos-odontológico Março ~ junho/2013 

Aulas 7 meses setembro ~ novembro/2014 25(segunda) 09h30 ~ 09h40 

 
 
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 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (maio) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/dezembro/2014 08 (sexta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /janeiro/2015 21 (quinta) 

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

12 (terça) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/outubro/2013 13 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/novembro/2013 27 (quarta) 

16/set ~ 15/nov/2013  
Região: Shioda e Kawanishi 

15 (sexta) Shioda 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/fevereiro/2013 20 (quarta) 
Ueda 

12h30~ 
13h15 16 ~ 28/fevereiro/2013 29 (sexta) 

3 anos 
01 ~ 15/abril/2012 14 (quinta) 

Ueda 
12h30~ 
13h30 16 ~ 30/abril/2012 22 (sexta) 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 30/setembro/2014 08 (sexta) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/outubro/2014 21 (quinta) 

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

26 (terça) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/maio/2014 13 (quarta) 
Ueda 

16 ~ 31/maio/2014 27 (quarta) 

Maio/2014, Região: Shioda e Kawanishi 28 (quinta) Shioda 

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

10 meses 16/junho~ 15/julho/2014 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data (maio) Local Recepção 

Exames 

4 meses Dezembro/2014 07 (quinta) 

Maruko 

12h30 ~13h15 10 meses Julho/2014 22 (sexta) 

1 ano e 6 meses Outubro/2013 12 (terça) 

Aula 7 meses Outubro/2014 26 (terça) 
9h30 ~ 9h45 

Aniversário (1 ano) Abril e maio/2014 19 (terça) 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (maio) Local Recepção 

Exames 
10 meses Junho e julho/2014 12 (terça) 

Sanada 

13h15 ~ 13h30 

2 anos-odontológico Fevereiro ~ abril/2013 28 (quinta) 09h ~ 09h15 

Aulas 7meses Outubro/2014 19 (terça) 09h40 ~ 09h50 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 



 
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 Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

03 
maio 

Sato-Gastro Chuo 1 22-2342 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
cl 

Ueda
hara 

26-3511 
Yamada Shimonogo 26-8181 Ueda seikei-ortop Tokida 2 75-7518 

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

   Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

04 
maio 

Gono Kojima 38-0101 Saito Aokubo 35-0887 
Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 I Clínica Kosato 21-3737 Asaji seikei-ortop Shimonogo 38-1313 

   Nagashima-otorr Nakanojo 23-8734 

05 
maio 

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

   Wakata Shinmachi 38-2540 Kangawa Aokubo 34-5151 

Miyasaka Tokida 2 22-0759 Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

06 
maio 

Komatsu Ueda 27-2200 Kobayashi Tokida 3 22-6885 Shi 
San 
Fujin 
Ka  

Mido 
rigao
ka 

22-1573 
Jonan Gosho 22-3481 Iida seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Kawanishi 
Seikyo 

Nikota 31-1411 Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

10 
maio 
 

Handa Nakanojo 28-0888 Tanaka clínica Tokiiri 23-5757 

   
Koizumi Koizumi 81-0088 Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

Houden Tonoshiro 29-1220 Hibi Uedahara 21-0721 

Chikumaso 
psiquiatra 

Chuo 
higashi 

22-6611 Sumiyoshi-otorrin Sumiyoshi 22-3387 

17 
maio 
 

Suguiyama Chuo kita 26-8200 Research Park Shimonogo 37-1133 

   
Suwagata Suwagata 25-5556 

Shimogata seikei- 
ortopedista 

Yoshida 35-5252 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

Kouda clínica Koaso 38-3065 Kouda cl-otorrino Koaso 38-3065 

24 
maio 
 

Yamaguiwa Beshoonsen 38-7388 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

   
Okada Chuo 6 24-2662 Okada Chuo 6 24-2662 

Nishindo 
 

Chuo 3 
 

22-0558 
 

Matsutaka-oftalm Tokida 2 22-0809 

Otani-otorrino Chuo 2 22-0727 

31 
maio 

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

   Tsuiji Tsuiji 29-8686 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Heart Fumiiri 23-0386 Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 


