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Revisão do salário mínimo por hora de trabalho na província de Nagano. 
“746 ienes por hora” a partir de 01 de outubro de 2015. 
O salário mínimo por região é aplicado a todos os empregados. 
Maiores informações: Ueda Roudo Kijun Kantoku Sho, tel. 22-0338 

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

Solicitação do Cartão do número individual“My Number” 
O Cartão do número individual “My Number” contendo fotografia será um documento de identidade que 
poderá ser útil em várias situações. A solicitação da primeira via do cartão será gratuita.   
Poderá utilizar nos seguintes casos: 
1- Conferir o número e a identificação pessoal, simultaneamente. 
2- Nas solicitações online de vários procedimentos públicos. 
3- Requerer atestado de residência “ Juminhyo” e de carimbo “ Inkan Shoumeisho” nas lojas de 

conveniência ( previsto a partir de 2016 para a cidade de Ueda). 
4- Outras 
Forma de solicitação do cartão: 
1- Receberá o cartão de notificação, o formulário de solicitação do cartão do  
número individual e o envelope resposta através do correio. 
2- Preencher e colar uma fotografia no formulário de solicitação do  
cartão e enviar através do envelope resposta em anexo. 
Forma de recebimento do cartão: 
1- A partir de janeiro de 2016, receberá aviso (Hagaki) para a retirada do cartão. 
2- Retirar o cartão no endereço anunciado no Hagaki de aviso levando o próprio Hagaki, cartão de 

notificação e documento de identidade (Zairyu card ou carta de motorista, outros). 
3- Poderá retirar o cartão após conferir a identidade e estabelecer a sua senha. As pessoas que possuem 

o cartão Juki card, deverá devolvê-lo.   
Mudança de endereço: Deverá apresentar o cartão de notificação ou o cartão do número individual no 
procedimento para a mudança de endereço. 
Maiores informações: Kojim Bango Card Call Center, telefone 0570-783-578 (8h30 às 22h nos dias úteis e 
9h30 às 17h30 nos finais de semana e feriados) 
 
。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。 

Cuidado com fraudes envolvendo o My number. 
Aproveitando o sistema do My Number, está ocorrendo em todo o país, telefonemas, e-mail e visitas para 
fazer convites desonestos, tentar obter o número da conta bancária e outras informações pessoais. Há 
casos de pessoas que foram enganadas e entregaram o dinheiro. Tomar o máximo de cuidado e ignorar o 
e-mail e telefonemas suspeitos sobre o My Number.   
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Soumu Ka, telefone 23-5332 e Ueda Shi  
Shouhi Seikatsu Center, telefone 75-2535. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
※※※※    Lista de instituições médicas e odontológicas de Ueda (em português)  

na Home Page da Prefeitura de Ueda 
 
★★★★O Consulado Geral do Brasil em Tóquio estará fechado nos dias 02 e 03 de novembro.   
 



 
 
Ingeriu bebida alcoólica?  
Não dirija e não deixe dirigir 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

,Ciberataque no Sistema de informações da Prefeitura de Ueda 
Informamos que o e-mail está bloqueado desde o dia 15 de junho devido a contaminação por virus no 
sistema de informações da Prefeitura de Ueda.  
Possível comunicar-se com a prefeitura através do telefone (0268) 22-4100, ramal 1308 ou pessoalmente. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆”。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
 
CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXOS RECICLÁVEIS AOS SÁBADOS (10h ~ 12h) 

 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 
Problemas trabalhistas –Consulta com Despachante jurídico (em japonês) 
（（（（Rodo toraburu 110 ban）））） 
Poderão consultar-se por telefone sobre o não recebimento do salário e horas extras, abuso de poder, 
maus tratos, demissão, etc. 
Data: 16(segunda) e 24 (terça)de novembro  das 17h às 20 horas. 
Taxa: gratuita 
Telefone: 0120-448-788 (ligação gratuita) 
Maiores informações: Nagano Ken Shihou Shoshi Kai, tel. 026-232-7492  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
Consultas sobre problemas no local de trabalho 
A Associação dos trabalhadores de Nagano está realizando mediação para resolver problemas de 
trabalho entre empregados e empregadores (o mediador confere as alegações de ambos e procura os 
pontos de acordo para ajudar a resolver os problemas). A consulta será gratuita e o assunto será mantido  
em sigilo absoluto. 
Solicitação e informação por telefone 25-7144 (Toushin Rousei Jimusho) 

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

Aulas no Club USC 
●●●●Aula de dança Hip Hop  
Data: todas as quintas-feiras, das 19h às 20h30. 
Participantes: crianças, alunos da escola primária até segundo grau e responsáveis 

Taxa: 500 ienes/aula (400 ienes/aula para associados〔participação múltipla, anuidade à parte〕).  

●●●●Aula de Square-step (exercício para todas as idades)  
Data: todas as quintas-feiras das 14h às 15h.  
Participantes: quaisquer pessoas, sem restrições. 

Taxa: 500 ienes/aula (300 ienes/aula para associados〔participação múltipla, anuidade à parte〕). 

◇◇◇◇    Ítens em comum 
Levar: tênis de uso interno e bebida. 
Local: Ginásio de Esportes do Castelo de Ueda Joseki Kouen Taiikukan Kendoujo 
Inscrição por telefone 26-5320, Club USC Jimukyoku 

 
Quantos somos? (dados de 01 de outubro/2015) 
População total de Ueda: 159.769    
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 597 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 102 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 205 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.346 

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  

07/nov a)Tsuruya (Yamaguchi) b) Matsuya (Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 
14/nov a) Seiyu ( Akiwa) b) Tsuruya (Kabatake) c) Tsuruya (Maruko) 
21/nov a) Yaofuku ( Kosato) b) A Coop (Shioda)  
28/nov a) Seiyu ( Ueda Higashi, perto do Aeon) b) Shiodano Shopping ( Big) c) Takeshi Jichi Center 



 
Festival de Crisântemos-Sasara no Yu Kiku matsuri 
Local: Muroga Onsen Sasara no Yu 
Data: 24 de outubro até 07 de novembro (sábado) 
Horário: 10h ~ 15 h (final de semana e feriado até 16 horas)  
Maiores informações: Muroga Onsen Sasara no Yu, telefone 31-1126,  

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

 
Inscrição para creche pública ( Hoikuen ) e (Youchien) para 2016 

Programação 
① 29 e 30/out e 02 e 04/nov/2015 – Solicitação e Inscrição para creche. 
② Novembro ~ janeiro/2016 – Inspeção, aprovação e reajuste nas creches para o ingresso  
③ Início de fevereiro - Aviso de aprovação para ingresso.  
④ Final de fevereiro - Esclarecimentos sobre o ingresso,  
⑤ Início de abril - Cerimônia de ingresso 
⑥ Meados de abril - Comunicado sobre o valor da mensalidade. 
 

 
Requisitos dos pais ou responsáveis para que a criança possa frequentar o  
Hoikuen (com necessidade de serviços de creche) :  
① Pais que trabalham mais de 64 horas por mês. 
② Mãe grávida ou em período pós-parto ( o período para frequentar o Hoikuen é limitado). 
③ Doença, ferimentos ou deficiência dos pais ou responsáveis. 
④ Necessidade de cuidar ou tomar conta em tempo integral de alguém que reside junto. 
⑤ Vítima de calamidades e está em fase de restabelecimento. 
⑥ Estar procurando emprego continuamente. 
⑦ Estar frequentando escola ou em treinamento de trabalho. 
⑧ Risco de sofrer abusos ou violência doméstica. 
⑨ Estar de licença maternidade porém tem uma criança com necessidade  

reconhecida de continuar frequentando a creche. 
 
Requisitos para frequentar o Youchien (sem necessidade de serviços de creche) :   
- Criança com mais de 3 anos de idade. 
 
Solicitação de Aprovação e Inscrição 
Preencher os formulários de Solicitação de Aprovação e de Inscrição disponíveis a partir do dia 05 de outubro 
nos Hoikuen, Youchien, setor Hoiku Ka da Prefeitura de Ueda ( Kenkou Plaza) e nos Chiiki Jichi Center de 
Maruko, Sanada e Takeshi e outros documentos conforme consta no formulário ou guia do Hoikuen.  
Caso as solicitações se concentrarem em uma creche, serão direcionadas à segunda ou demais opções. 
 
Mensalidade  
 O valor da mensalidade da creche do ano 2016 será calculado em duas etapas. O valor da mensalidade 
de abril a agosto será informado em meados de abril e do período de setembro a março será informado 
em meados de setembro.  
 
● A lista das Creches encontra-se na Home Page de Ueda em português. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Hoiku Ka tel. 23-5132, Shimin Service Ka Maruko tel. 
42-1039, Sanada tel. 72-2203, Takeshi tel. 85-2067 ou nas respectivas creches. 
 
 
 

Solicitação Horário Local da inscrição 
29(quinta) e 30(sexta) 
de outubro 

12h ~18h Hoikuen ou Youchien que deseja frequentar 

02(segunda) e 
04(quarta)de novembro  

8h30 
~19h 

Setor Hoiku Ka da Prefeitura, Shimin Service Ka de Maruko, 
Sanada ou Takeshi Chiiki Jichi Center. 
※ Quem não fez a inscrição no Hoikuen ou Youchien. 



 
Cerimônia do Dia da Maioridade da Cidade de Ueda 

SEIJIN SHIKI 2016 
Data: 10 de janeiro de 2016 (domingo) 
Poderão participar da cerimônia os jovens nascidos no período de 02 de abril de 1995 a  
01 de abril de 1996. Os jovens registrados em outras cidades porém nascidos em Ueda, 
poderão participar da cerimônia, informar-se pelos telefones abaixo.  
Os convites serão enviados até final de novembro para jovens residentes em Ueda e para 
os que mudaram para outras cidades porém com endereços conhecidos. 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Shogai Gakushu Ka tel. 0268-23-6370, 
Maruko tel. 0268-42-3147, Sanada tel. 0268-72-2655 ou Takeshi tel. 0268-85-2030.  
 

Região 
Chuugakko que 

frequentou 
Local da Cerimônia Horário 

 
 
Ueda 

Ichu, Nichu, Sanchu Ueda Bunka Kaikan 
 
Recepção: 13h 
Início: 13h30 

Yonchu, Rokuchu Ueda Souzoukan 
Gochu  Uenogaoka Kouminkan 
Shiodachu Shioda Kouminkan 

Maruko Marukochu, Maruko Kitachu Maruko Bunka Kaikan 
Recepção: 10h30 
Início: 11h 

Sanada Sanadachu, Sugadairachu Sanada Chuo Kouminkan 
Takeshi Yodakubo Nambuchu Takeshi Kouminkan 

 

☆ 。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。☆☆☆☆。。。。    
Semana para refletir sobre Impostos (11 a 17 de novembro) 
A prefeitura de Ueda realiza empreendimentos em vários setores diretamente ligados ao cotidiano dos 
cidadãos, como a conservação das vias e instalações públicas, promoção da educação, melhoria nos 
setores da assistência social e outros, para que os cidadãos possam viver com tranquilidade e conforto.  
O imposto é um recurso financeiro necessário para a manutenção dessas atividades que são 
indispensáveis para podermos viver com tranquilidade. 
Solicitamos compreensão e colaboração para efetuar o pagamento dentro do prazo. 
Tabela de valores dos Impostos: 
 

Motos (veículo motorizado de 2 rodas)  Até 2015 A partir de 2016 

Até 50cc ¥ 1.000 
¥ 2.000 

Mais de 50cc até 90cc ¥ 1.200 
Mais de 90cc até 125cc ¥ 1.600 ¥ 2.400 

 
Será aplicado o Green ka Tokurei (desconto especial do imposto para carros que não prejudicam a 
ecologia) somente no ano 2016, para carro de placa amarela que realizou a primeira vistoria em 04 de 
abril de 2015 a 31 de março de 2016, com grau reduzido de emissão de gases e consumo mínimo de 
combustível, com pouca influência negativa sobre a ecologia. O valor do imposto sobre o carro de 
passageiro será de 2.700, 5.400 ou 8.100 ienes e sobre o carro de carga será de 1.300, 2.500 ou 3.800 
ienes, dependendo do grau de contribuição ecológica (redução de mais de 75% na emissão de gás 
baseado no ano 2005 e meta do consumo de combustível) conforme a tabela (informar-se por telefone 
abaixo). 

☆☆☆☆ ~ ☆☆☆☆ ~ ☆☆☆☆ 
 

Não esquecer os procedimentos de exclusão do registro do carro  
Após o desmanche, mesmo que o carro não se encontre mais em sua posse, se não providenciar a 
exclusão (baixa) do registro do carro,o imposto continuará sendo cobrado.  
Solicitamos o procedimento de baixa do registro do carro antes do desmanche.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zeimu Ka, Shozei Kakari, telefone 23-5169 

 

Carro Kei  
(placa amarela) 

2015 ( 1ª vistoria 
até março/2015) 

2016 (1ª vistoria a 
partir de abril/2015) 

Com mais de 13 anos da 1ª 
vistoria (antes de março/2003) 

Passageiro ¥ 7.200 ¥ 10.800 ¥ 12.900 
Carga  ¥ 4.000 ¥ 5.000 ¥ 6.000 



Solicitamos o pagamento do Imposto dentro do prazo 
O imposto municipal deverá ser pago dentro do prazo estipulado. Para manter a imparcialidade em 
relação às pessoas que pagam em dia, serão cobrados juros proporcionais a partir do dia seguinte ao 
vencimento para os pagamentos atrasados. 
A partir de 01 de janeiro de 2015 a taxa de juros para pagamento atrasado de até um mês é de 2,8% ao 
ano. Para pagamento atrasado de mais de um mês é de 9,1% ao ano. A revisão da porcentagem é 
realizada todos os anos. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shuno Kanri Ka, telefone 71-8053 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆  

Ajuda financeira para aquisição de equipamentos para redução de lixos 
Local de solicitação: Prefeitura de Ueda, setores Haikibutsu Taisaku Ka (no Clean Center Ueda), 
Seikatsu Kankyou Ka e centros de atendimentos Houden, Shioda, Kawanishi, Maruko, Sanada e Takeshi. 
Caso ultrapasse o limite da verba, a solicitação ficará para o próximo ano. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Haikibutsu Taisaku Ka, telefone 22-0666. 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

Estratégia para a redução do lixo da cidade de Ueda 
 
~ Separar, Reduzir e Reutilizar ~   “A sua ação transformará o lixo em recursos ” 
Este lema é importante para a redução do lixo doméstico.  
 
Separar o lixo adequadamente 
-No Clean center são queimados muitos papéis que poderiam ser reaproveitados, tais como caixas de 
tissue e guloseimas, envelopes, cartões e até mesmo pequenas de tiras de papel. 
-Não jogar o lixo envolvido em jornal que é também um material reciclável. Deixe escorrer e eliminar o 
líquido do lixo orgânico (resto de alimentos) para que não seja necessário embrulhá-lo com o jornal.  
-Há cinco tipos de lixos: ① Incinerável, ② Não incinerável, ③ Plástico reciclável, ④ Outros materiais 
recicláveis e ⑤ Tóxico ou perigoso. Verifique o manual ¨Classificação de lixos¨ disponível na prefeitura e 
home-page da cidade de Ueda em português: www.city.ueda.nagano.jp/foreignlanguage/pt-info/ 
Diminuir a quantidade de lixos 
-Dizem que 70 a 80% do lixo orgânico é líquido. Ao espremer o lixo da pia com as mãos ficará mais leve e 
menor. É importante não molhar o lixo da pia. 
Para quem tem hortas ou jardins, poderá utilizar o lixo orgânico como adubo. 
-Procurar comprar somente a quantidade necessária de alimentos. Planejar preparando somente a 
quantidade de alimento que será consumido e utilizando todo o ingrediente para não desperdiçar a 
comida.  O sentimento de não desperdiçar e valorizar o alimento leva à redução do lixo. 
-Levar a própria sacola de compras para evitar o acúmulo de sacos de plástico. Na medida do possível, 
comprar produtos com refil ou com embalagem simples. 
Reciclar 
-Roupas velhas que ainda podem ser usadas são recolhidas na 1ª sexta-feira de cada mês, no Eco House 
do Ueda Clean Center. Galhos de podas de árvore e grama do jardim podem ser levados diretamente ao 
Ueda Clean Center que serão reciclados, ao invés de serem jogados como lixo incinerável. 
-Para transformar os restos de alimentos em adubo, há a distribuição gratuita do ¨Pakkun¨ e auxílio 
financeiro da prefeitura para compra de uma máquina de compostagem do lixo. Há também o ¨Yasai Maru 
Jigyo¨ , que recolhe o produto das máquinas de compostagem para promover a utilização do adubo 
orgânico e são convertidos em pontos que dão direito ao pagamento das compras em lojas do JA. 
 
Se cada pessoa reduzir 15 gramas do seu lixo diário, a cidade de Ueda atingirá seu objetivo de reduzir o 
lixo incinerável para 92,1 toneladas por dia. 
 
Consequência de separação incorreta do lixo 
Houve incêndio em um caminhão de coleta de lixo não incinerável no dia 30 de setembro, provavelmente 
causado por uma lata de gás portátil. Isqueiros, latas de gás portátil e spray não podem ser jogados como 
lixo não incinerável, devem levá-los aos postos de coleta de lixos perigosos do bairro ou nos 
supermercados do Weekend Recicle. 
 
Maiores informações: prefeitura de Ueda, setor Shiguen Junkangata shisetsu kensetsu kanren jigyou Ka, 
telefone 71-8081 ou no setor Haikibutsu Taisaku Ka, telefone 22-0666  
 
 



 

 
Aula para parentes do portador de distúrbio psiquiátrico (em 
japonês)  
Assunto: reabilitação psiquiátrica~ introduzindo as medidas do hospital. 
Instrutor: Moroyama Hiroshi (terapeuta do Hospital Chikumaso Byouin) 
Data/horário: 10 de novembro (terça) das 13h30 às 15h30 
Local: Kenko Plaza Ueda  
Taxa: gratuita, sem necessidade de inscrição antecipada. 
Maiores informações: Chiiki Katsudou Shien Center Yasuragui, telefone 25-2000 
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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(novembro) Local Horário 

Exames 

04 meses Junho/2015 05 (sexta) Maruko 12h30 ~ 13h15 
10 meses Dez/2014 ~ jan/2015 

26 (quinta) 
Takeshi 

13h ~ 13h10 
1 ano e 6 meses Abril e maio/2014 13h10 ~ 13h20 
03 anos Agosto~ novembro/2012 12h50 ~ 13h 

Aula 07 meses Março ~ maio/2015 24 (terça) 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 (novembro) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 30/junho/2015 05 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h30  

01 ~ 15 /julho/2015 17 (terça) 
Junho/2015   
Região: Shioda, Kawanishi, Kawabe, Izumida 

06 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 30/abril/2014 11 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/maio/2014 18 (quarta) 
16/março ~ 15/maio/2014 
Região: Shioda e Kawanishi 

20 (sexta) Shioda 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/agosto/2013 13 (sexta) 

Ueda 

12h30~ 
13h15 16 ~ 31/agosto/2013 25 (quarta) 

3 anos 
01 ~ 15/outubro/2012 10 (terça) 12h30~ 

13h30 16 ~ 31/outubro/2012 27 (sexta) 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/março/2015 05 (quinta) 

09h30~ 
09h45 

01 ~ 15/abril/2015 19 (quinta) 
Abril/2015 
Região: Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi 

24 (terça) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 

01 ~ 15/novembro/2014 12 (quinta) 
Ueda 

16 ~ 30/novembro/2014 26 (quinta) 
Novembro/2014, Região: Shioda e Kawanishi 30 (segunda) Shioda 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de novembro de 2015 
10 meses 16/dezembro/2014~ 15/janeiro/2015 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER                                 Tel: 42-1117 

Idade Nascidos em Data(novembro) Local Recepção 

Exames 

4 meses Junho/2015 05 (quinta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Janeiro/2015 20 (sexta) 
1 ano e 6 meses Abril/2014 10 (terça) 
3 anos 01/set ~15/ out/2012 13 (sexta) 

Aula 7 meses Abril/2015 17 (terça) 
9h30 ~ 9h45 

Aniversário (1 ano) Outubro e novembro/2014 24 (terça) 

SANADA HOKEN CENTER                                 Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (novembro) Local Recepção 

Exames 
10 meses Dez/2014 ~ janeiro/2015 17 (terça) 

Sanada 
13h15 ~ 13h30 

2 anos-odontológico Agosto ~ outubro/2013 19 (quinta) 09h ~ 09h15 
Aulas 7meses Abril/2015 25 (quarta) 09h40 ~ 09h50 

TAKESHI HOKEN CENTER                                 Tel: 85-2067 


