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Ciberataque no Sistema de informações da Prefeitura de Ueda 
Devido a contaminação do virus no sistema de informações da Prefeitura de Ueda, a internet está 
bloqueada desde o dia 15 de junho para evitar maiores prejuízos e contaminação a terceiros, ficando 
incomunicável através de e-mail. Até o presente momento não há confirmação de vazamento de 
informações porém a prefeitura criou uma comissão de investigação do caso e fortalecimento do sistema 
de segurança.  
Solicitamos tomarem o máximo de cuidado com os golpes dos vigaristas que se aproveitam da notícia do 
ataque cibernético. 
Informamos que a prefeitura não pede informações pessoais e depósito em conta bancária por telefone. 
 

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

 

Oração silenciosa pela paz e às vítimas de bomba atômica.  
 

Solicitamos aos leitores que dediquem um minuto de oração silenciosa, em seus lares ou nos serviços, 
pelas almas das vítimas de bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e pela realização da paz mundial. 
Data: Cerimônia de Hiroshima no dia 06 de agosto (quinta) às 8h15, 
      Cerimônia de Nagasaki no dia 09 de agosto (domingo) às 11h02. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Jinken Danjo Kyoudou Sankaku Ka, telefone 23-5393 
 

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

 

ATENÇÃO!! O EXPEDIENTE SERÁ NORMAL NA PREFEITURA DE UEDA E ÓRGÃOS 

PÚBLICOS EM GERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO. (FECHADO SOMENTE AOS 

SÁBADOS E DOMINGOS)  

 
 

Ingeriu bebida alcoólica? Não dirija e não deixe dirigir 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quantos somos? (dados de 01 de julho/2015) 
População total de Ueda: 159.837     
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 604 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 102 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 211 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.319 

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  

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


 

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

 

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

Serviço de coleta da fossa residencial durante o feriado de finados 
Não haverá serviço de coleta de fossa residencial a partir do dia 13 (quinta) até 16 (domingo) de agosto. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka telefone: 23-5120. 
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆”。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

Consulado itinerante de Agosto 
01 de agosto: Moka, Tochigi 
22 de agosto:  Nagaoka Shi, Niigata Ken 
Local: Nagaoka Shimin Kokusai 
Endereço: Koryu Center, Otedori 2-2-6 
 

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

 

Subsídio Social Especial 2015 
Devido ao aumento do imposto sobre o consumo, o governo japonês fornecerá subsídio social especial 
para os isentos de impostos no ano 2015, exceto para pessoas que estão recebendo Ajuda de 
Subsistência (Seikatsu Hogo) e dependentes de pessoas com impostos a pagar.  
O formulário de solicitação será enviado através do correio a partir de final de agosto às famílias com 
possibilidades de receber o subsídio na prefeitura de Ueda (estavam registrados no dia 01 de janeiro de 
2015) . Preencher os ítens, anexar os documentos necessários (cópia do Zairyu Card, etc.) e devolver à 
Prefeitura dentro do envelope resposta que estará anexo.  
O pagamento será iniciado em meados do mês de outubro com depósito na conta bancária após 
averiguar se corresponde ao recebimento, através dos documentos apresentados. Poderá haver casos de 
não aprovação do pagamento.  

Valor: 6.000 ienes por pessoa.  

Solicitação: 01 de setembro de 2015 a 29 de fevereiro de 2016. 

Local: Prefeitura de Ueda setor Fukushi Ka, telefone 21-0041. 
 

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

Renovação do Cartão do Seguro de Saúde para Idosos 
A partir de 01 de agosto, solicitamos utilizarem os novos cartões do Seguro de Saúde para Idosos ( cor 
amarela) que foram enviados em meados de julho.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kokuho Nenkin Ka, telefone 23-5118 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Entrevista para emprego da região de Ueda 
Data: 21 de agosto (sexta) das 13h às 16h  
Local: Ueda Tokyu REI Hotel (antigo Ueda Tokyu In) 
Público alvo: Alunos de Universidades, Universidade de curta duração, Ensino  
médio (Especializado, técnico) e escola de capacitação, etc. com previsão de  
se formarem em março de 2016 ou até 3 anos após a formatura das mesmas.  

★ Juntamente com a entrevista, será realizado Seminário aos formandos  

sobre a correta forma de apresentação e atitudes para aumentar a  
possibilidade de aprovação no emprego. 
Horário: 12h às 12h50 
Participantes: Em torno de 30 pessoas (participação gratuita) 
Inscrição: Até 20 de agosto por telefone 22-4500, Ueda Shokugyo Antei Kyoukai. 

 

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

08/ago a) Seiyu ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 

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



Consulta gratuita com Despachante em japonês 
Consulta com despachantes da Associação dos Despachantes da Província de Nagano,  
região de Ueda, sobre herança, testamento, contrato, conversão de terreno  
agrícola, autorização para comércio, transferência de carro, visto, tutela e outros. 
Data: 29 de agosto de 2015 (sábado) das 9h às 12h.  
Local: Chuo Kouminkan 
Maiores informações: Nagano Ken Gyousei Shoshi Kai Ueda Shibu, telefone 25-8720 

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

 

Sistema de Aviso de fornecimento de Juminhyo (Honnin Tsuuchi) 
O sistema foi implantado em 01 de outubro de 2013 na cidade de Ueda para evitar a violação de direitos 
individuais pela aquisição ilegal do Atestado de Residência (Juminhyo) e Koseki por terceiros.  
Para receber o aviso (Honnin Tsuuchi) de fornecimento do atestado de residência ao procurador ou à 
instituição financeira ( pessoa que não pertence à família ) pela prefeitura, deverá fazer o cadastro no 
Sistema de Aviso junto à prefeitura de Ueda.  
Efetuado o cadastro, poderá receber o comunicado sobre o tipo de documento (Atestados de Residência 
- Juminhyo ou Koseki), data e quantidade requerido por terceiros e procuradores (as informações 
pessoais do requerente, como o nome, não serão divulgados). Caso deseje saber quem requereu o 
documento, o cadastrado deverá comparecer pessoalmente à prefeitura. 
Poderão cadastrar-se para o recebimento do aviso, os residentes de Ueda ou possuidores de Koseki na 
cidade.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka, telefone 23-5334 

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

 
Solicitamos o pagamento do imposto municipal e outros em dia  
Os impostos são importantes recursos financeiros para os serviços públicos 

 
O imposto municipal , Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Hoken), taxa do seguro de cuidados 

(Kaigo), da creche,  de água e esgoto e outros pagos por todos os moradores da cidade são importantes 
recursos financeiros para os serviços de conservação das ruas, saúde pública, corpo de bombeiros, 
sistema de água e esgoto, etc, fornecidos pela prefeitura.    

Para incentivar o pagamento espontâneo dos impostos, a prefeitura recomenda o uso do débito em conta 
bancária e do Centro de Informações sobre pagamento de impostos ¨Shizei Nado Nofu Annai Center¨. 

O aumento da inadimplência dos impostos pressiona a situação financeira prejudicando o 
fornecimento estável dos serviços públicos. Solicitamos o pagamento em dia.  

★Os impostos não estão atrasados? 

A fim de manter a imparcialidade, existem limitações dos serviços públicos para as pessoas com impostos 
atrasados. Além de incorrer no pagamento de multas e juros, poderá haver cobrança judicial com 
apreensão de bens como o salário e carros. 
Exemplos de limitações: Não poderão receber ajudas e subsídios, não participar de licitações, corte no 
fornecimento de água. 

★Em caso de dificuldades no pagamento de impostos, consultar-se o mais breve possível 
Em casos de redução da renda familiar devido a incêndio, calamidade, doença, acidentes e outros, com 
impossibilidade de pagar os impostos dentro do prazo, poderá ser concedido o parcelamento ou 
interrupção temporária do pagamento de impostos. 

1- Centro de informações sobre pagamento：informa sobre o atraso telefonando para as pessoas 

que não pagaram os impostos dentro do prazo de vencimento. 

2- Cobrança judicial： procedimento para a apreensão de poupança da conta bancária, salário, 

carros e outras propriedades do devedor para saldar a dívida. 

3-  Organização Regional de Nagano para regularizar impostos atasados：é uma associação geral 

formada por todas as cidades de Nagano em colaboração com a província, especializada em 
resolver questões relativas ao pagamento de impostos atrasados. Dependendo das condições da 
dívida, os procedimentos de cobrança poderão ser transferidos para esta organização. 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shuno Kanri Ka, telefone 71-8053. 
 
 
 

 



 
Troca do Hidrômetro 
Conforme a lei de medição, os hidrômetros devem ser trocados a cada 8 anos.  
Os comunicados serão enviados para residências que deverão trocar os hidrômetros este  
ano e posteriormente o funcionário da empresa de instalações de equipamentos de  
abastecimentos de água, munido de certificado da empresa comparecerá para efetuar  
a troca do aparelho. Para efetuar a troca, o funcionário deverá entrar na sua propriedade.  
Solicitamos compreensão e colaboração. 
Período de troca : Região de Ueda entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016. 
                  Região de Maruko, Takeshi e Sanada entre agosto e dezembro de 2015.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Service Ka, telefone 23-8243, Joguesuidou Ka do Centro 
de Atendimento de Maruko e Takeshi, telefone 42-1055 e Sanada, telefone 72-4253. 

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

 
Corte de árvores que podem provocar acidentes 
Quedas de árvores e galhos que invadem as ruas, além de atrapalhar a passagem podem provocar 
acidentes de trânsito. Têm ocorrido desastres provocados por quedas de árvores e galhos secos, 
principalmente em épocas com grande frequência de ventos e chuvas fortes. Em tais casos, os 
proprietários das árvores poderão ser responsabilizados pelos danos causados.  
Solicitamos colaboração quanto aos devidos cuidados com as plantas. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kanri Ka, telefone 23-5125  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Creche provisória – Ichiji Azukari 
Quando o responsável não puder cuidar em casa, de criança com idade pré-escolar, por um certo período 
conforme motivos no quadro abaixo, poderão utilizar provisoriamente as creches públicas e particulares.  
Devido ao limite no número de vagas, a inscrição poderá ser recusada . As crianças que já estão 
matriculadas em creches (Hoikuen ou Youchien) não poderão utilizar este serviço.   
   

Motivo do responsável Quantidade de dias permitidos 
Trabalho, escola, etc. 

Até 12 dias por mês 
Ocasiões cerimoniosas, desastres, partos, etc 

Aliviar-se física e psicologicamente das 
obrigações relacionadas à puericultura. 

Uma vez por semana 

Informações sobre inscrições, taxas, creches, etc, na Prefeitura de Ueda setor Hoikuka, telefone 23-5132 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Aulas no Aqua Plaza Ueda   
  

① Happy Yoga: 10 aulas às quartas de 15h30~16h30,  Taxa: 3.500 ienes 

② Power Yoga: 12 aulas às segundas de 19h ~20h ou terças de 15h~16h, Taxa: 4.100 ienes 

③ Hawaiian Yoga: 12 aulas às sextas de 19h~20h ou 10 aulas aos sábados de 19h~20h 
Taxas: Curso A (6ª feira) / 4.100 ienes, Curso B (sábado) / 3.500 ienes 

④ Moyase Taishibou Body Shape: 12 aulas às sextas de 13h~13h50, Taxa: 4.100 ienes  

⑤ Raku raku Aerobic: 12 aulas às segundas de 11h~11h50, Taxa: 4.100 ienes 

⑥ Suichu (dentro da água) Variety Diet: 12 aulas às quartas de 19h~19h50, Taxa: 4.100 ienes 

⑦ Otona no Mizu Nare (Curso para os adultos se acostumarem com a piscina): 8 aulas, 

1ª , 3ª e 5ª Quinta-feira do mês de 12h~12h50, Taxa: 2.900 ienes 

⑧ Kids Suiei (Natação-Crianças): 3 anos (5 aulas), 4 a 5 anos (8 aulas), 16h~16h50.  

3 anos: 2ª e 4ª quarta-feira 2.000 ienes,     4 a 5 anos: 1ª, 3ª e 5ª quarta ou quinta-feira 2.900 ienes 

⑨ Junior Suiei : Aula de Natação para Shougakusei:  8 aulas de 17h~17h50 

Curso A :1ª, 3ª e 5ª quarta-feira,   Curso B: 1ª, 3ª e 5ª quinta-feira,    Taxa: 2.900 ienes 
 

Inscrições: Cursos de ① a ③→ 11 de agosto. Cursos de ④ a ⑨ →10 de agosto  

★ Deverá pagar o valor do ingresso do Aqua Plaza à parte. 

Maiores informações Aqua Plaza, telefone 26-2626 



 
Aulas de dança de salão para principiantes  – Shako Dance Kyoushitsu 

Período: 02 de setembro a 02 de dezembro  
Data/horário: Todas as quartas-feiras (11 aulas) das 19h às 21h   
Local: Ueda Joseki Kouen Dai Ni Taiikukan 
Público alvo: Residente ou trabalhadores na cidade de Ueda 
Taxa: 3.000 ienes (incluso o seguro) 
Período de inscrição: Até 28 de agosto, por telefone. 
Maiores informações: Ueda-Shi Sports Dance Kyoukai Jimukyoku (Gomi), telefone 27-8574 
 

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

Passe de ônibus gratuito para crianças nas férias de verão!  

“Kids Pass” 

 Para que as crianças se familiarizem e aprendam as funções e a importância do transporte coletivo e 
sejam incentivadas a utilizarem o mesmo futuramente, este ano também será realizada a campanha de 
ônibus gratuito para crianças. 
Além de andar de ônibus, poderão receber presentes como sorvetes e ingressos gratuitos apresentando o

“Kids Pass” em nove estabelecimentos no período abaixo.  

Período: 25 de julho a 18 de agosto 
Público-alvo: Crianças da escola primária (shougakko) ou menores. 
Linhas de Ônibus:  
Ueda Bus: Sugadaira, Sanada (Shibusawa), Soehi, Oyashiki Koen, Houden, Shinshu Ueda Iryo Center, 
Shioda, Higashi Shioda, Nishi Maruko, Shinshu no Kamakura Shuttle Bus, Ario Ueda. 

Chikuma Bus: Netsu, Saku Ueda※, Kakeyu, Takeshi, Kendo Kawanishi,  

Muroga, Aoki※ (Exceto os ônibus de auto-estrada “Kousoku Bus”) 

Toushin Kankou Bus: Nakasendo※e Maruko※ 

JR Bus Kanto: Nagakubo※ 

Outras : Orange Bus (ônibus cor de laranja), Ueda Shigaichi Kankyo Bus  
(ao bus e aka bus) Maruko Chiiki Kankyo Bus (Marinko) 

※ Todo o percurso será gratuito, inclusive o trecho fora da cidade de Ueda. 

- Um adulto deverá acompanhar as crianças pequenas, para evitar acidentes. 
- Durante o período de promoção, a tarifa de ônibus será gratuita para todas as crianças antes da idade 

escolar（Normalmente, para cada adulto a tarifa de uma criança é gratuita e a partir de 2ª deverá pagar 

tarifa de criança）. 

- Os“Kids pass”serão distribuídos aos alunos das escolas primárias nas respectivas escolas. Para 

crianças antes da idade escolar, informar-se pelos telefones abaixo.  
- Os estabelecimentos que não mencionam os dias de feriados, estarão funcionando todos os dias 
durante o período de validade do ¨Kids Pass ¨.  
Abaixo, exemplos de alguns estabelecimentos: 
                  

Aqua Plaza Ueda  (telefone: 26-2626) 

Horário: 10h às 21h 

Benefício: Presente de 3 vales de 200 ienes para desconto na taxa de ingresso (apresentar“Kids Pass”)  

Taxa de Ingresso：500 ienes para alunos do shougakko ou chuugakko,  gratuita para crianças abaixo de 

idade escolar e 750 ienes para adultos. 
Ônibus de acesso: Orange bus (laranja), descer no Aqua Plaza Ueda (1 minuto de caminhada) 

※ - Um adulto com roupa de banho deverá entrar na piscina para acompanhar as crianças do 3º ano do 

shougakko ou menor. Cada adulto poderá acompanhar até duas crianças. 
- Crianças do 4º ao 6º ano do shougakko poderão entrar em grupos de 2 ou mais crianças. 

                  

Ueda Michi to Kawa no Eki  (telefone: 75-0587) 

Horário: 9h às 17h 

Benefício: Um sorvete gratuito com a apresentação do“Kids Pass” no balcão da loja. 

Ônibus de acesso: Kendo Kawanishi, descer no Ueda Michi to Kawa no Eki Iriguchi (1 min de 
caminhada) 

 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Kootsu Seisaku Ka Telefone 23-5011, 
Centro de Atendimento de Maruko tel. 42-1011, Sanada tel. 72-2201 e Takeshi tel. 85-2824 



Calendário de Eventos, Festivais de Verão 2015 

 

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

Agosto é o mês de segurança nas ruas ¨Dooro Fureai¨ 
 Para que todos possam transitar nas ruas com segurança e conforto, são feitas inspeções regulares das 
condições das ruas, porém é difícil estar sempre informado sobre as condições de todas as ruas.  

Se caso avistar buracos, terras, pedras e objetos que obstruem o trajeto das ruas e estradas, placas de 
sinais de trânsito com risco de quedas, irregularidades nas tampas das valas e canais de água, favor 
avisar através dos seguintes telefones: 
Prefeitura de Ueda setor Kanri Ka, tel. 23-5125, setor Doboku Ka, tel. 23-8242, Centros de atendimento de 
Maruko tel. 42-1032, Sanada tel. 72-4331, Takeshi tel. 85-2793 
Estradas da província ¨kendo¨ ou país ¨Kokudo¨ Ueda kensetsu jimusho telefone 25-7164  
No caso da Kokudo 18 Nagano, ligar para Kendo Jimusho telefone 22-2737 
 

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

Hipertermia (Nechuusho)  
● Prevenções  
1- Evitar o calor: 

Ao ar livre, procurar ficar na sombra e descansar constantemente. Em lugares 
fechados, utilizar o ventilador ou ar condicinado adequadamente.  

2- Roupas adequadas: 
Usar roupas leves e folgadas com boa ventilação e proteger-se com chapéu ou  
sombrinha para evitar o sol. 

3- Hidratação: 
Tomar líquidos frequentemente mesmo que não esteja sentindo sede. Ingerir um pouco de sal ao 
transpirar em grande quantidade. Sport drink e balas com sal são boas opções para suprir as 
necessidades do corpo, porém sem esquecer de tomar cuidado com o excesso de açúcar. 

Mais da metade dos idosos contraem a hipertemia em casa. Tomar cuidado especial com os idosos que 
ficam com baixa sensibilidade ao calor e à sede.   
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

 
Intoxicação Alimentar 
● Prevenções  
1- Lavar bem as mãos. Separar os utensílios que entram em contacto com alimentos crus com outros. 
2- Guardar alimentos na geladeira ou freezer e consumir rapidamente. 
3- A maioria das bactérias que causam a intoxicação alimentar podem ser  
exterminados com o calor. Aconselhamos desinfetar jogando água fervente  
sobre os utensílios de cozinha e panos de pratos após a lavagem. 

● Lavar as mãos somente com a água não surte muito efeito.  

Habituar-se a lavar minuciosamente as mãos com sabonete. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124 

Data e horário Evento e telefone para informações Local 

05 de agosto  19h 28º Shinshu Ueda Hanabi Taikai   
Fogos de artifício  

Rio Chikuma 

06 a 08 de agosto 57º Shinshu Ueda Tanabata Matsuri  Enfeites 
artesanais de Tanabata 

Centro comercial  
Unno Machi 

12 de agosto 16h40 
~ 21h30 

30º Shinshu no Kamakura Shiodadaira no Natsu 
Matsuri  

Naka Shioda 
Shougakko  

12, 14 e 15 de 
agosto 

34º Takeshi Natsu Matsuri  
Dia 12: Mikoshi, fogos de artifício. Dia 14: Torneio de 
tênis. Dia 15: Torneio de Igo (jogo de tabuleiro) 

Takeshi Chiiki Jichi 
Center, Takeshi 
Ground, outros. 



 
Projeto Saúde e felicidade 
Ritimo do cotidiano das crianças: 
O rítimo de vida organizado proporciona maior desenvolvimento físico,  
estabilidade psicológica e maior força de concentração. Principalmente o  
hábito de dormir e acordar cedo desde pequeno é muito importante. 
A importância de dormir e acordar cedo 
1- Quando acordamos cedo, as atividades do dia transcorrem sem problemas. 
 Ao receber o brilho do sol da manhã, o cérebro assimila que é manhã fazendo aumentar a temperatura 
do corpo. Abre o apetite permitindo fazer as atividades com saúde e disposição. 
2- Dormir cedo, melhora a secreção do hormônio de crescimento. 
Duas horas após adormecer, entre 22 e 02 horas da manhã, é grande a secreção do hormônio.  
Aumenta a quantidade de células do cérebro e estimula o desenvolvimento dos músculos e ossos . 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124 
 

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

 
Exame Preventivo de Câncer  
Um a cada dois japoneses tem probabilidade de ficar com câncer durante a vida.   
Atualmente, com o avanço da medicina, em torno de 60% das pessoas conseguem se restabelecer. 
Especialmente, quando se descobre e faz o tratamento em fase inicial, a possibilidade de cura é alta. 
Todos os anos, as informações e formulários para os exames preventivo de câncer são enviados no mês 
de fevereiro pela prefeitura de Ueda.  
Os Exames de Câncer são realizados para que as pessoas sem sintomas possam diagnosticar a 
possibilidade de ocorrência do Câncer e iniciar o tratamento o mais breve possível. 
Para o Câncer da mama se desenvolver até 01 cm de diâmetro demora 15 anos, porém de 01 cm para 2 
cm leva apenas 1ano e meio a 2 anos. É difícil detectar um câncer de tamanho menor que 01 cm de 
diâmetro e a fase inicial diz-se até 02 cm de diâmetro. 
Exames que poderão fazer pela Prefeitura até 31 de março de 2016 :  Intestino Grosso, Pulmão, Útero, 
Mama e Próstata.  Exames de Pulmão e Mamografia, dependendo da disponibilidade e mediante prévia 
reserva.  

 
Exames de Prevenção de Câncer pela Prefeitura de Ueda 

 

Exames Idade Taxa 
Intestino Grosso Mais de 40 anos ¥ 500 (fezes) 

Pulmão (CT) 
Opcio 
nal 

50, 55, 60, 65, 70 e 75 anos ¥ 3.000 (CT) 

Pulmão (Raio X) Acima de 40 anos 
Raio X : ¥ 300 ,  
Raio X e exame de catarro: ¥ 800  

Útero 
Mulheres com mais de  
20 anos com idade par 

Grupo: Colo uterino: ¥ 1.000  
Individual: Colo Uterino: ¥ 1.200  

Colo e Corpo uterino: ¥ 2.300  

Mama  Mulheres com 30 ~ 39 anos  Exame clínico e Ultra-som : ¥ 1.000  

Mamografia 
Mulheres com mais de  
40 anos com idade par 

¥ 1.300 (Raio X) 

Próstata Homens com mais de 50 anos ¥ 1.800 (sangue) 

Estômago Mais de 40 anos ¥ 800 

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

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

 
Consultas no Kenko Plaza diariamente, exceto finais de semana e feriados 
Consultas sobre amamentação materna e gravidez das 9h30 às 15h30. 
Consultas sobre puericultura, alimentação e medição de altura e peso das 9h às 16h 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 23-8244 

 



 
Exame odontológico para grávidas 
  

Durante a gestação, devido às influências hormonais e enjôos, o ambiente bucal tende a mudar 
constantemente, propiciando a formação de cáries e periodontite. A saliva da mãe e dos adultos transfere 
cáries para o bebê. As gestantes deverão fazer a prevenção odontológica antes da chegada do bebê. 
Para as residentes na cidade de Ueda que efetuaram a notificação de gravidez ¨ninshin todoke¨ até março, 
serão enviados cupom de consulta odontológica para gestante ¨Ninshin shika kenshin jushinken¨ pelo 
correio . Recomenda-se fazer a consulta odontológica durante o 5º e o 7º mês de gravidez, que é o 
período mais estável. 
Custo da consulta: 600 ienes 
Levar: Cupom ¨Ninshin shika kenshin jushinken¨, caderneta materno-infantil ¨boshi techo¨ , cartão do 
seguro de saúde ¨kenko hokensho¨ . 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 23-8244 
 

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

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

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

 
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(Agosto) Local Horário 

Exames 04 meses Março/2015 07 (sexta) Maruko 12h30 ~ 13h15 

Aulas 07 meses Dez/2014 ~ fev/2015 24 (segunda) Takeshi 09h30 ~ 09h40 

 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (Agosto) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31/março/2015 04 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /abril/2015 20 (quinta) 

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

11 (terça) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/janeiro/2014 05 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/feveriro/2014 19 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/maio/2013 12 (quarta) 
Ueda 

12h30~ 
13h15 

16 ~ 31/maio/2013 27 (quinta) 

Maio e junho/2013  
Região: Shioda e Kawanishi 

25 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/julho/2012 06 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30 

16 ~ 31/julho/2012 21 (sexta) 

Junho e julho/2012 
Região: Shioda e Kawanishi 

07 (sexta) Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/dezembro/2015 04 (terça) 
Ueda 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/janeiro/2015 20 (quinta) 

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

31 (segunda) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/agosto/2014 12 (quarta) 
Ueda 

16 ~ 31/agosto/2014 27 (quinta) 

Agosto/2014, Região: Shioda e Kawanishi 26 (quarta) Shioda 

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

10 meses 16/setembro~ 15/outubro/2014 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data (Agosto) Local Recepção 

Exames 

4 meses Março/2015 07 (sexta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Outubro/2014 28 (sexta) 

1 ano e 6 meses Janeiro/2014 04 (terça) 

2 anos-odontológico Julho e agosto/2013 18 (terça) 

Aula 7 meses Janeiro/2015 25 (terça) 9h30 ~ 9h45 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (Agosto) Local Recepção 

Exames 

4 meses Março e abril/2015 06 (quinta) 

Sanada 

12h30 ~ 12h45 

1 ano e 6 meses Janeiro e fevereiro/2014 21 (sexta) 13h15 ~ 13h30 

2 anos-odontológico Maio ~ julho/2013 27 (quinta) 09h ~ 09h15 

Aulas 7meses Janeiro/2015 20 (quinta) 09h40 ~ 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 22h30. 
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 

02 de 
ago 

Handa Nakanojo 28-0888 Kouda Chuo 1 22-0859 

   

Koizumi Koizumi 81-0088 Watanabe Komaki 29-1112 

Nisshindo Chuo 3 22-0558 Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

Chikumaso - 
Psiquiatra 

Chuo higashi 22-6611 
Iijima-otorrino Ote 1 22-1270 

   

09 de 
ago 

Suguiyama Chuo kita 26-8200 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
clinic 

Ueda
hara 

26-3511 
Suwagata Suwagata 25-5556 Ueda Seikei-orto Tokida 2 75-7518 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 Izumi-oftalmo Ario 2º.and 75-8641 

Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

14 de 
ago 

Yamaguiwa Besho onsen 38-7388 Saito Aokubo 35-0887 
Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 Houden Tonoshiro 29-1220 Asaji Seikei-ortop Shimonogo 38-1313 

   Nagashima-otorr Nakanojo 23-8734 

15 de 
agost 

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

   Tsuiji Tsuiji 29-8686 Kangawa Aokubo 34-5151 

Heart Fumiiri 23-0386 Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

16 de 
ago 

Ikeda Uedahara 22-5041 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
San 
Fujin 

Mido 
rigao
ka 

22-1573 
Yoda Tokiwagui 5 28-1223 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

   
Iida Seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

23 de 
ago 

Yoshida Tokiiri 24-1222 Tanaka clinic Tokiiri 23-5757 

   
Kawanishi 
Seikyo 

Nikota 31-1411 
Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

Hibi Uedahara 21-0721 

Harada Oya 36-0520 Sumiyoshi-otorrin Sumiyoshi 22-3387 

30 de 
ago 

Iijima Tsuiji 22-5011 Research park Shimonogo 37-1133 

   

Kosato-derm Kosato 28-4111 Shimogata seikei- 
ortopedista 

Yoshida 35-5252 
Uedahara life Uedahara 22-0873 

Kouda clinic Koaso 38-3065 Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

   Kouda cl-otorrino Koaso 38-3065 


