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Subsídio Especial para Famílias com Crianças  e  

Notificação da Situação Atual do Subsídio Infantil 
No início do mês de junho a Prefeitura de Ueda enviará o formulário 「Notificação da Situação Atual 

(Guenkyo Todoke)」(cor azul) e 「Subsídio Especial para Famílias com Crianças (Kosodate Setai Rinji 

Tokurei Kyuufukin)」 (cor creme) para preencher os ítens necessários, anexar os devidos documentos e 

enviar à prefeitura até a data estipulada. 
Subsídio Especial para Famílias com Crianças: As crianças registradas na cidade de Ueda em 31 de 
maio de 2015 que receberão o Subsídio Infantil (Jidou Teate) em junho de 2015 receberão 3.000 ienes 
referente ao subsídio especial. Deverão fazer a solicitação no período de 08 de junho até 30 de setembro.  
Notificação da Situação Atual do Subsídio Infantil: Apresentar o formulário preenchido juntamente 
com a cópia do Cartão do Seguro de Saúde (Hokensho) do responsável para continuar recebendo o 
subsídio infantil.  

① Se o responsável não estava registrado na cidade de Ueda em 01 de janeiro de 2015, apresentar 
comprovante de Declaração de Renda referente ao ano base 2014 (Shotoku Shoumei sho)  emitido 
pela prefeitura onde estava registrado na referida data.  

② Se o responsável e a criança vivem em endereços diferentes, apresentar a「Petição de Custódia 

vivendo em endereços distintos」(Caso a criança não resida na cidade de Ueda, apresentar Atestado 

de Residência “Juuminhyo” de todos que moram juntos). 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka tel. 23-5106, Centros de 
Atendimentos de Maruko tel. 42-1039, Sanada tel. 72-2203 e Takeshi tel. 85-2067. 
 

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

 
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.  
Os balcões de atendimentos ficarão abarrotados nos dias próximos à data limite. Aconselhamos  
providenciar os trâmites com antecedência.  
 

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

Ingeriu bebida alcoólica? Não dirija e não deixe dirigir 
   

 
 

 

 

Quantos somos? (dados de 01 de maio/2015) 
População total de Ueda: 159.837     
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 603 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 101 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 212 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.269 



 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

Informamos que o e-mail da Rosemeiry Katsumata da Secretaria do Ensino de Ueda é   
<Katsumata-rosemary@city.ueda.nagano.jp> 

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

Consulado Itinerante em Nagano– Iida Kanae Bunka Center  ( Kanae Nakahira, 1339-5) 
Data: 27 de junho de 2015 
Maiores informações no site do Consulado Geral do Brasil em Tóquio 
 

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

Inscrições para Moradias da Prefeitura de Ueda 
Inscrição: 03 (quarta) ~ 10 (quarta) de junho na Prefeitura de Ueda,  
Centros de Atendimento de Maruko, Sanada e Takeshi no setor de moradias. 
Dia 07 (domingo) haverá atendimento somente na Prefeitura de Ueda setor  
Juutaku Ka no horário das 12h às 16h. 
 
Forma de ingresso na moradia : Sorteio no dia 17 de junho (quarta ) na Prefeitura de Ueda, prédio sul 
Minami Chousha– 5o. andar. As inscrições continuarão abertas para as moradias que não preencherem 
as vagas e serão preenchidas por ordem de inscrição.  
 
Outros: Famílias de pai/filhos, mãe/filhos, idosos e deficientes que atendam aos requisitos necessários 
poderão inscrever-se também no sorteio especial. O sorteio especial não garante o ingresso na moradia.  
Na inscrição deverá apresentar por escrito nomes e endereços de 2 fiadores de nacionalidade japonesa.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Juutaku-ka, telefone (0268) 23-5176  
 

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

Estágio durante as férias de verão 
Inscrições abertas para estágio (internship) durante as férias de verão aos estudantes do segundo grau 
(Kouko) e universitários. Fazendo estágio enquanto estudante, os jovens poderão experimentar a vida 
ocupacional e a partir desta experiência imaginar a vida profissional quando se tornarem adultos. 
Inscrições e informações: Até 15 de julho (quarta) através de telefone22-4500 Ueda Shokugyo Antei 
Kyoukai (localizado no prédio da Câmara de Indústria e Comércio de Ueda - Shouko Kaigui Sho) .  
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
  
Utilização do Akachan Station 
Na cidade de Ueda existem cerca de 70 lojas, escritórios e estabelecimentos públicos   
cadastrados como “Akachan Station” que fornecem espaço para  
preparar mamadeiras, amamentar e trocar fraldas gratuitamente.  
Os Akachan Station poderão ser utilizados nos horários que as  
bandeirinhas com o desenho ao lado estiverem hasteadas. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka tel. 23-5106 

 
 

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

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

13/jun a) Seiyu ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 

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

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

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


7º Festival de pastagem em Utsukushigahara 
Poderá entrar em contato com os bois pastando na natureza exuberante das montanhas de 
Utsukushigahara. 
Data: 31 de maio (domingo), a partir de 11h (Se chover, evento será cancelado)  
Local: Montanha Utsukushigahara, próximo à Torre de Utsukushigahara (torre de 6m com um sino 
dentro).  
Eventos: Festival de preparo de mochi e distribuição de curry de carne de cervo. 
Taxa de participação: Gratuita 
Maiores informações: Centro de Atendimento Takeshi Setor Sangyo Kensetsu Ka, telefone: 85-2828 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
 

Aula multicultural – Experimentando a cultura peruana 
Degustação de comida peruana e diversão com dança típica chamada Marinera. 
Data/ Horário: 07 de junho (domingo)  das 10h às13h 
Local: Chuo Kouminkan 
Participantes: Os 25 primeiros inscritos. 
Taxa: 700 ienes (despesa com ingredientes inclusa) 
Período de inscrição: A partir de 9horas do dia 25 de maio, por telefone. 
Maiores informações: Chuo Kouminkan, telefone: 22-0760 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 

Curso de assistente de cozinheiro 
O objetivo do curso é melhorar a empregabilidade das pessoas que estão procurando trabalho. No último 
dia do curso será feita uma entrevista coletiva para consulta profissional. Inscrição gratuita. 
Período: 07 de julho (terça) a 24 de julho (sexta), 9 dias de aulas 
Horário: 10h às 16h 
Local:  Tomi Shi Chuo Kouminkan. 
Público-alvo: Pessoa com mais de 55 anos de idade, registrada no Hello Work e que possa participar de 
todas as 9 aulas.  
Participantes: 20 pessoas. Caso ultrapasse o número de vagas, haverá seleção para definir os 
participantes. 
Inscrição: 25 de maio (segunda) a 26 de junho (sexta), no Hello Work de Ueda ou no Silver Jinzai Center 
Maiores informações: Ueda Chiiki Silver Jinzai Center, pelo telefone: 23-6002 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Junho - Mês de prevenção de desastres naturais 
Avalanche de detritos, desabamentos de terras e rochas ocorrem por causa das águas de chuvas 
prolongadas, torrenciais e descongelamento da neve.  
É importante conferir e combinar com os familiares os lugares perigosos, formas de evacuação e locais de 
abrigo perto da residência.  
Ficar atento aos avisos e alertas sobre chuvas torrenciais. Se as chuvas persistirem, perceber rachaduras 
no solo e sentir perigo, refugiar-se em local seguro rapidamente. As áreas com risco de deslizamento e 
desabamento de terras e rochas que podem causar danos às pessoas, residências e instalações públicas 
de Ueda, são classificadas como “Área perigosa com risco de desbarrancamento” e “Área especialmente 
perigosa com risco de desbarrancamento”. Poderá visualizar o mapa na home-page da prefeitura de Ueda. 
Os avisos de alerta de chuvas e riscos de desmoronamento também estão na home-page da prefeitura de 
Ueda (Bousai Kisho Jouho) e da Província de Nagano (Kasen Sabou Jouho Station).   
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Kiki Kanri Bousai Ka, telefone: 21-0123 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 

Campanha de arrecadação de ajuda para vítimas do terremoto de 
Nepal 
Doações em dinheiro para auxiliar as vítimas do terremoto que atingiu o Nepal no dia 25 de abril que 
serão entregues através do presidente da agência de Nagano da Cruz Vermelha Japonesa. 
Período de arrecadação: Até 31 de julho, exceto sábados e domingos. 
Local de arrecadação:  Prefeitura de Ueda, 1º andar do prédio principal e do anexo sul e Centros de 
atendimento de Maruko, Sanada e Takeshi. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Fukushi Ka, pelo telefone 71-8081 



Consulta sobre preocupações das crianças e das mulheres 
A consulta é gratuita e o assunto será mantido em sigilo absoluto. Dirigir-se diretamente ao local.   
 
Aconselhamento para crianças 
Atendimento de consultas sobre crianças, relacionadas ao abandono da escola, maus-tratos (ijime), 
abusos e violência física contra crianças e outros, pelos membros da defesa dos direitos humanos. 
Dia: 27 de junho (sábado)   Horário: 10h as 15h 
Neste dia, a consulta também poderá ser feita por telefone.  
Local e respectivo telefone: Shimin Plaza Yu (23-5393), Maruko Kaihou Center (42-6694)  
 
Aconselhamento para mulheres 
Atendimento de consultas relacionadas ao assédio sexual e violência contra  
mulheres, maus-tratos (ijime) entre crianças, problemas familiares e outros,  
pelos membros da defesa dos direitos humanos das mulheres. 
Dia: 28 de junho (domingo)    
Horário: 13h as 16h 
Local: Ueda Jyoho Library (prédio em frente a estação de Ueda) 
Maiores informações: Ueda Jinken Yogo Iin Kyougi Kai, telefone: 23-2001 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 

「My number」será notificado no endereço registrado na prefeitura  
 A partir de outubro, todos os cidadãos do Japão, inclusive estrangeiros, receberão o “My number”, 
número contendo 12 dígitos que será muito importante e necessário a partir de janeiro de 2016 para 
procedimentos relacionados a Previdência social, Impostos e medidas contra calamidades. 
Será enviada ao endereço registrado na prefeitura (endereço do Jyuminhyo). Pessoas que estão 
residindo em endereço distinto do registrado na prefeitura, providenciar a regularização. 
Haverá palestras explicativas sobre o “My number” nas seguintes datas e locais: 
Dia 21 de julho (terça), Ueda Souzokan. Dia 23 de julho (quinta), Maruko Bunka Kaikan. Dia 27 de julho 
(segunda), Sanada Chuo Kouminkan. Dia 28 de julho (terça), Takeshi Kouminkan. Dia 29 de julho (quarta), 
Santo Myuze.  
Horário de todas as palestras: Das 19h às 20h30. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Soumu Ka, telefone 23-5163. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Está em dia com a Vacina anti-rábica ? 
Para cães que não foram vacinados na primavera, haverá uma nova vacinação. É obrigatório por lei fazer 
o registro e vacinação contra a hidrofobia (raiva) de todos os cães com mais de 91 dias de idade todos os 
anos. 
Data: 21 de junho (domingo) 
Locais e horários: Uenogaoka Kouminkan das 08h50 às 09h20 
Ueda Souzoukan, Estacionamento do lado Sul (Minami Tyushajo) das 09h50 às 10h40 
Centro de atendimento Shioda Chiiki Jichi Center (Shioda Kouminkan) das 11h às 11h30 
Centro de atendimento Maruko Chiiki Jichi Center das 08h30 às 09h30  
Taxa da vacina e registro: 6.500 ienes.  
Taxa de vacina: 3.500 ienes. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Seikatsu Kankyo Ka, telefone: 22-4140 ou Centro de 
atendimento de Maruko, setor Shimin Sabisu Ka, telefone 42-1216 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

Junho é o mês de Educação Alimentar 
Está aumentando pessoas com síndrome metabólica por excesso de alimentação e falta de exercício 
físico tornando-se necessária a revisão dos hábitos do cotidiano. Destaca-se também o aumento anual de 
pacientes com  diabetes, doenças cerebrovasculares, infarto do miocárdio, isquemia do coração que tem 
forte ligação com os hábitos do cotidiano e síndrome metabólica. O índice de pessoas classificadas com 
síndrome metabólica em Ueda é alta em relação à província de Nagano, sendo um em  
cada dois homens e uma em cada seis mulheres. 
O equilíbrio da quantidade e qualidade da alimentação diária é importante.  
Informação útil :  
- A quantida ideal do consumo de açúcar é 20g (2 colheres de sopa) por dia. Uma  
garrafa de 500ml de refrigerante contém 60g (6 colheres de sopa) de açúcar aproximadamente.  



Aula para controle de peso e redução da gordura corporal  
Aulas que combinam exercícios aeróbicos, treinamento muscular e exercícios na piscina com o objetivo 
de eliminar a obesidade. Elaborado com exercícios para que as pessoas, mesmo não tendo hábito de 
praticar exercícios físicos, possam divertir-se e continuar o curso sem desistências. Vamos aproveitar a 
oportunidade para alcançar o peso ideal, mantendo uma rotina de refeições e exercícios adequados.  

① Medição da força física (obrigatória antes e depois do curso): Dia 17 de junho (quarta) e 30 de 
setembro (quarta) das 19h às 20h30.  Local da medição: Kenko Plaza Ueda 

② Exercícios: Todas as terças-feiras entre 23 de junho e 06 de outubro, ou todas as quartas-feiras entre 
24 de junho e 07 de outubro, das 19h30 às 20h30 (total de 13 aulas).  

Não haverá aulas nos dias 11 e 12/ago, 22 e 23/set.  

③ Aconselhamento e palestra sobre nutrição 

Local dos exercícios físicos e palestra: Sport Club Axtos Ueda 
Público-alvo: Moradores de Ueda com idade entre 30 e 64 anos, com IMC (índice  
de massa corporal) acima de 25 ou homens com cintura maior que 85 cm e mulheres 

 com cintura maior que 90 cm e que possam participar do item ①.      

IMC = peso (kg)÷altura (m)÷altura (m) 

Participantes: Até 10 pessoas para cada turma. Se ultrapassar o limite  
de vagas, serão decididos por sorteio. 
Taxa única de participação: 1.500 ienes 
Inscrição: Até 03 de junho (quarta), por telefone.  
Providenciar:  Maiô e touca de natação. 
Inscrição e maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, pelo telefone 28-7123 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 

Aconselhamento sobre saúde e cotidiano em geral 
Orientação jurídica com advogado sobre perda de emprego, falência, dívidas acumuladas, problemas 
familiares e consulta de saúde física e psicológica com enfermeira de saúde pública sobre insegurança 
em relação à saúde, falta de ânimo, não consegue dormir, outros.  
Data: 05, 12, 19 e 26 de junho (sextas) das 9h30 às 16h 
Local: Ueda Godo Chosha Hoken Fukushi Jimusho 
Conteúdo: Consulta jurídica com advogado e com enfermeira de saúde pública (1 pessoa/hora), consulta 
trabalhista e assistência social.   
Taxa: Gratuita  
Inscrição: 4 dias de antecedência para consulta com advogado e 7 dias de antecedência para outras 
consultas por telefone abaixo.  
Maiores informações: Ueda Hoken Fukushi Jimusho Kenkouzukuri Shien Ka, telefone 25-7149 ou na 
Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 23-8244. 

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

 
Renovação da carteira ¨Fukushi Iryouhi Jukyushasho¨ 

Fukushi Iryouhi é o sistema que a prefeitura ressarce uma parte da despesa médica que o assegurado 
paga nas instituições médicas utilizando o seguro de saúde. 
Exceto os classificados como crianças (jidou), o prazo de validade da carteira atual termina em 31 de 

julho. Após a pesquisa de renda e qualificação, será enviado a nova carteira até o final do mês de julho. 
Pessoas com deficiências (conforme grau e outras condições), famílias com um dos pais, idosos entre 67 
e 70 anos de idade isentos de impostos e não possuem a carteira Fukushi Iryouhi Jukyushasho, dirigir-se 
ao balcão de atendimento pois há a possibilidade de obter a qualificação . 
【Ampliação de qualificação para deficiente até 18 anos de idade】 

A partir de 1º de abri, foi abolido o limite de renda para jovens até 18 anos portadores da carteira de ajuda 
a deficientes. Pessoas que se enquadram, comparecer ao guichê para consultas. 

【Confirmação da situação de renda da familiar em 1º de janeiro de 2015】 

1) Para residentes em outos municípios, é necessário apresentar o comprovante de  renda completo 
(Shotoku Shomeisho). 

2) Residente na cidade necessário declar o imposto de renda e o imposto municipal. 
 
Maiores informações na prefeitura de Ueda, setor Fukushi Ka, telefone 23-5130. 
Maruko, setor Shimin Sabisu Ka, telefone 42-1118.  
Sanada, Shimin Sabisu Ka, telefone 72-2203.  Takeshi, telefone 85-2067. 



 
Seguro Nacional de Saúde (Kokuho) - Exame de saúde Específico  
Foram enviados no mês de maio, os comunicados sobre o Exame de Saúde Específico (Tokutei Kanshin) 
para pessoas com mais de 40 anos de idade, inscritos no Seguro nacional de Saúde (Kokumin Kenko 
Hoken). Vamos fazer exame de saúde específico periodicamente, uma vez por ano, para prevenir e ou 
descobrir o quanto antes as doenças relacionadas aos hábitos do cotidiano como diabetes e síndrome 
metabólica e outras.   
Através do resultado do exame será possível cuidar melhor da saúde e melhorar os hábitos do cotidiano. 

Vantagens do exame de saúde específico da cidade de Ueda. 
1- São efetuados 9 ítens de exames a mais que o estipulado pelo governo federal, como o exame do 
funcionamento dos rins, anemia e outros.   
2- Despesa de 1.000 ienes para o exame médico (valor normal 8.000 ienes) e gratuito aos aniversariantes 
de 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos de idade até 31 de março de 2016, isentos de impostos no ano 
anterior. 
3- Ao fazer o exame de saúde, a partir de junho receberá pontuações que dependendo da quantidade  
acumulada, poderão trocá-las por cupom de entrada em termas (onsen) e outros.  
4- A maior vantagem é adquirir tranquilidade com a conservação de boa saúde. Vamos fazer o exame de 
saúde anualmente para compreender e controlar a sua saúde física. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kokuho Nenkin Ka, telefone 21-0052, Kenko suishin Ka, 
telefone 28-7124, Centro de Saúde de Maruko, tel. 42-1117, Sanada, tel. 72-9007, Takeshi, tel. 85-2067 

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

 
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 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 6meses a partir da segunda dose. 
 
Pneumocócica Infantil  (Shouniyou Haien Kyuukin) 
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo de mais  
de 27 dias (tomar a terceira dose antes de completar dois anos de idade).  
Reforço após 60 dias ou mais a partir da terceira dose e com mais de 1 ano de idade.  
 
HIB- Haemophilus Influenzae tipo B 
3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo de 27 a 56 dias.   
Reforço com intervalo de 7 a 13 meses a partir da terceira dose.  

 
Varicela (Catapora)   (Suitou ) 
2 doses entre 1 ano completo e 3 anos incompletos de idade com intervalo de mais de 3 meses. 

 
 
 
 



 
EXAMES DE SAÚDE INFANTIL E AULAS  
 
OBS: Comparecer com horário disponível de 2 a 3 horas. 
Levar: Caderneta materno-infantil (Boshitecho), questionário, fralda, toalha de banho e se necessário 
mamadeira. Consulta de 1 ano e 6 meses: Escova dental. Consulta de 2 anos: Escova dental, pratinho, 
copo, garfo ou ohashi e toalhinha. Consulta de 3 anos: Realizar os exames de visão e audição em casa. Os 
formulários para exames encontram-se dentro do Livro do Bebê (Akachan Techo). Haverá consulta 
odontológica. Utilize o potinho enviado pelo correio para colher a urina na parte da manhã. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (Junho) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/janeiro/2015 04 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /fevereiro/2015 16 (terça) 

Janeiro/2015   
Região: Shioda, Kawanishi, Kawabe, Izumida 

05 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 30/novembro/2013 03 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/dezembro/2013 17 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/março/2013 11 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h15 

16 ~ 31/março/2013 30 (terça) 

Março e abril/2013   
Região: Shioda, Kawanishi 

23 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/maio/2012 09 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h30 

16 ~ 31/maio/2012 26 (sexta) 

Abril e maio/2012 
Região: Shioda, Kawanishi 

12 (sexta) 
Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/outubro/2014 04 (quinta) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/novembro/2014 19 (sexta) 

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

25 (quinta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/junho/2014 11 (quinta) 
Ueda 

16 ~ 30/junho/2014 24 (quarta) 

Junho/2014, Região: Shioda e Kawanishi 18 (quinta) Shioda 

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

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

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data (junho) Local Recepção 

Exames 

4 meses Janeiro/2015 05 (sexta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Agosto/2014 26 (sexta) 

1 ano e 6 meses Novembro/2013 09 (terça) 

2 anos-odontológico Maio e junho/2013 16 (terça) 

3 anos 16/abril ~ 31/maio/2012 19 (sexta) 

Aula 7 meses Novembro/2014 23 (terça) 9h30 ~ 9h45 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (junho) Local Recepção 

Exames 

4 meses Janeiro e fevereiro/2015 11 (quinta) 

Sanada 

12h30 ~ 12h45 

1 ano e 6 meses Nov e dez/2013 26 (sexta) 
13h15 ~ 13h30 

3 anos Abril ~ junho/2012 04 (quinta) 

Aulas 7meses Novembro/2014 23 (terça) 09h40 ~ 09h50 



 

 
 

Idade Nascidos em Data(junho) Local Horário 

Exames 04 meses Janeiro/2015 05 (sexta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

 
 
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   

 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 

Ano 
2015 

Clínico Geral Cirurgião Ginecol./Obstet. 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

07 
junho 

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

   Ikeda Uedahara 22-5041 Watanabe Komaki 29-1112 

Yoda Tokiwagui 5 28-1223 Iijima-otorrino Ote 1 22-1270 

14 
junho 

Yoshida Tokiiri 24-1222 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
clínic 

Ueda
hara 

26-3511 
Harada Oya 36-0520 Ueda seikei-ortop Tokida 2 75-7518 

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

Ueda Seikyo Kami Shiojiri 23-0199 Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

21 
junho 

iijima Tsuiji 22-5011 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 
Kosato-derm Kosato 28-4111 Asaji seikei-ortop Shimonogo 38-1313 

Uedahara 
Life 

Uedahara 22-0873 
Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

Nagashima-otorr Nakanojo 23-8734 

28 
junho 

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

   
Hashimoto Maita 38-2033 Matsutaka-oftalm Tokida 2 22-0809 

Murakami Ote 1 22-3740 
Kangawa Aokubo 34-5151 

Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 


