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Pagamento do Subsídio Infantil –  

Jidou Teate Tokurei Kyuufu 
 
O pagamento do Subsídio Infantil referente aos meses de fevereiro a maio será depositado na conta 
bancária indicada no dia 10 de junho (terça). Confirmar o pagamento através da caderneta bancária. 

Em meados do mês de junho a Prefeitura de Ueda enviará o formulário 「Notificação da Situação Atual 

(Guenkyo Todoke)」(de cor laranja), para preencher os ítens necessários, anexar os devidos documentos 

e enviar à Prefeitura até a data estabelecida. 
Providenciar as formalidades também para o recebimento do Subsídio Especial para Famílias com 
Crianças (pessoas que se enquadram no sistema) conforme formulário em anexo. 
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. 
 

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

 

                     Ingeriu bebida alcoólica？ 

Não dirija e não deixe dirigir  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。◆◇◆。◇◆◇。◆◇◆。 
 
CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXOS RECICLÁVEIS AOS SÁBADOS 

 
 
 
 
 

 

 

Quantos somos? (dados de 01 de maio/2014) 
População total de Ueda: 160.641       
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 624 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 103 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 227 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.279 

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

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

14/jun a) Seiyu (Filial Akiwa) b) Tsuruya (Filial Uedahara) c) Tsuruya (Filial Maruko) 

21/jun a) Yaofuku (Filial Kosato) b) A Coop (Filial Shioda)  

28/jun 
a) Seiyu (Filial Ueda  

Higashi-próx. ao Aeon) 
b) Shiodano Shopping ( Big) c) Takeshi Jichi Center 

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


※ Consulado Itinerante do Brasil estará no dia 07 de junho em Oizumi 

Bunkamura-Gunma, Oizumi Machi, Asahi 5-24-1. Distribuição das senhas a partir das 8h30. 

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

Inscrições para Moradias Municipais  
Prefeitura de Ueda 
Divulgação das moradias a partir de 30 de maio (sexta) 
Período de inscrição:  
04 de junho (quarta) ~ 11 de junho ( quarta) no setor de moradias Juutaku Ka da Prefeitura de Ueda ou 
nos postos de Atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi das 8h30 ~ 17h15 (exceto sábado).  
Haverá atendimento no domingo dia 08 de junho somente na Prefeitura de Ueda das 12h às 16h.  
O ingresso na moradia será decidido por sorteio conforme abaixo. 
Famílias de pai ou mãe solteiros, idosos ou deficientes poderão fazer a  
inscrição especial porém não garante o ingresso. 
Sorteio: 19 de junho  (quinta)  
Local : Prefeitura de Ueda, 5º.andar do prédio sul  
Obs. No ato da inscrição deverá apresentar por escrito 2 fiadores  
de nacionalidade japonesa (nome e endereço). 
 Maiores informações: Setor Jutaku-ka: 2o andar, telefone (0268) 23-5176  

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

Curso Preparatório para Recolocação Profissional aos 
Descendentes de Japoneses - JICE 
Inscrição através da Hello Work de Ueda.  
Início das aulas: 06 de junho de 2014 
Local: Fureai Fukushi Center 
Nível 1 (básico) : Para iniciantes que não dominam a língua japonesa, com dificuldades na leitura e 
escrita de hiragana e katakana.  
Data: Terça, quinta, sexta das 19h às 21h e sábado das 9h às 13h, até 16 de setembro de 2014 . 
Nível 3 (avançado): Indicado para pessoas que sabem ler e escrever kanjis básicos e conseguem se 
comunicar sem muitas dificuldades.  
Data: Segunda, quarta, quinta e sexta das 13h às 16h  até 27 de agosto de 2014  
Obs. Caso o número de candidatos for inferior a 15 pessoas, o curso poderá ser cancelado. 
Maiores informações: Hello Work de Ueda telefone 0268-23-8609 ou Watanabe Mari (Coordenadora local 
do curso) telefone 080-4105-1529 

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

Estágio durante as férias de verão 
Inscrições abertas para estágio (internship) durante as férias de verão aos estudantes do segundo grau 
(Kouko) e universitários. Os jovens poderão experimentar a vida ocupacional e a partir desta experiência 
ter imagem da vida profissional quando se tornarem adultos. 
Inscrições e informações: Através de telefone para Ueda Shokugyo Antei Kyoukai (localizado no prédio da 
Câmara de Indústria e Comércio de Ueda  Shouko Kaigui Sho) tel. 22-4500  
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Pagamento do Imposto sobre Veículos até 02 de junho 
As guias de pagamento de impostos serão enviadas aos proprietários de veículos registrados em seu 
nome no dia 01 de abril de 2014, mesmo efetuando a baixa ou transferência a partir de 02 de abril. 
Manter o Atestado de Pagamento (Nouzei Shoumeisho) anexo no recibo de pagamento o qual deverá  
ser apresentado no ato da vistoria do carro (Shaken). Para o pagamento por Débito em Conta, o Nouzei 
Shoumeisho será enviado no final do mês de junho através do correio. Caso tenha urgência do documento, 
apresentar a Caderneta do Banco no setor de cobraças da Prefeitura para carros de placa amarela e no 
escritório da Província (Chiho Jimusho) para carros de placa branca, para que o mesmo seja emitido. 
Existe o sistema de redução do Imposto sobre Veículos aos proprietários com deficiência,  providenciar 
os trâmites no setor responsável. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zeimu Ka, telefone 23-5169 e setor Shuno Kanri Ka, 
telefone 23-5117 para carros de placa amarela e Josho Chiho Jimusho setor Zeimu Ka, telefone 25-7117 
para carros de placa branca. 

 
 



Imposto especial para prevenção de desastres 
Com o objetivo de reconstrução da região nordeste do Japão após o terremoto, foi implantada a 「Lei 

extraordinária de Imposto Regional, relacionada à reconstrução da região nordeste do Japão após o 
terremoto, afim de garantir recursos financeiros necessários às Instituições Públicas regionais para que 

possam implementar política de prevenção de desastres 」. O imposto será recolhido durante 10 anos 

consecutivos a partir de 2014 até 2023 no valor de 500 ienes para cada imposto (municipal e provincial) o 
qual será utilizado como recurso financeiro para implementação do projeto para diminuir e prevenir 
desastres, fazendo melhoramentos e manutenção dos locais para refúgios, sedes de prevenção de 
desastres e instalações.  Solicitamos a compreensão de todos. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zeimu Ka, telefone 23-5115 

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

Subsídio Social Especial e 

Subsídio Especial para Famílias com Crianças  
Devido ao aumento do imposto sobre consumo para 8% a partir de abril, o país distribuirá Subsídio Social 
Especial para famílias com baixa renda e Subsídio Especial para Famílias com Crianças que estão 
recebendo o Subsídio Infantil. O pagamento será único e poderá receber um dos dois subsídios.  

Subsídio Social Especial: Para os isentos de impostos no ano 2014, exceto para pessoas que estão 

recebendo Ajuda de Subsistência (Seikatsu Hogo) ou dependentes de pessoas com impostos a pagar. 

Valor: 10.000 ienes por pessoa. As pessoas com direito adquirido em março de 2014 de receber 

aposentadoria por idade, por deficiência ou pensão por morte e as pessoas que receberam Ajuda de 
mãe/pai solteiro e Ajuda Especial de deficientes referente ao mês de janeiro de 2014 receberão 5.000 
ienes adicionais.  
Solicitação: Até 30 de setembro de 2014 a partir do recebimento do formulário de solicitação. 

O formulário de solicitação (cor creme) será enviado através do correio até final de junho às famílias com 
possibilidades de receber o subsídio. Preencher os ítens, anexar os documentos necessários e devolver à 
Prefeitura dentro do envelope resposta que estará anexo. 

Local: Prefeitura de Ueda setor Fukushi Ka, telefone 75-2671 e Centros de Atendimentos de Maruko, 

Sanada e Takeshi 

Subsídio Especial para Famílias com Crianças 
Para beneficiários do Subsídio Infantil em janeiro de 2014 com renda anual dentro do limite para o 
recebimento. Exceto para quem receberá o Subsídio Social Especial ou está recebendo Ajuda de 
subsistência (Seikatsu Hogo). 

Valor: 10.000 ienes por criança. 

Solicitação: Até 30 de setembro a partir do recebimento do formulário de solicitação 

O formulário de solicitação (cor de rosa) será enviado através do correio até final de junho às famílias com 
possibilidades de receber o subsídio. Preencher os ítens, anexar os documentos necessários e devolver à 
Prefeitura dentro do envelope resposta que estará anexo. 

※  Apresentar também a Notificação da Situação Atual (Genkyo Todoke) em anexo, devidamente 

preenchida. 

Local: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka, telefone 23-5106 e Centros de 

Atendimentos de Maruko, Sanada ou Takeshi. 

Ítens em comum: 
O pagamento será através do depósito na conta bancária após examinar os ítens preenchidos no 
formulário. Possível efetuar o pagamento no balcão de atendimento caso não possua conta bancária.  

Obs.: ① Poderá receber somente um dos dois subsídios. 

      ② A solicitação fora do prazo não será aceita. Fazer a solicitação até 30 de setembro.  

   ③ Solicitação e informações necessárias na cidade onde estava registrado no dia 01 de janeiro. 
 

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

 
Consultas para mulheres sobre preocupações do cotidiano (em japonês)  
Membros de Proteção dos Direitos Humanos das Mulheres estarão atendendo mulheres com  
problemas familiares, agressão, assédio sexual, bullying entre crianças, etc.  
As consultas serão gratuitas e o assunto será mantido em sigilo absoluto. 
Data: 22 de junho (domingo) das 13h às 16h. 
Local: Ueda Jouhou Library - Prédio Páleo (em frente à estação de Ueda) 4º andar  
Maiores informações: Ueda Jinken Yougo Iin Kyouguikai, telefone: 23-2001 



 
Palestra para compreensão de diferença cultural 
Palestra sobre a atual Mongólia e apresentação de música e instrumento musical do país. 
Data/horário: 08 de junho (domingo) das 14h às 15h30  
Local: Uenogaoka Kouminkan 
Tema: Sougen no Kaze ni Fukarete 
Palestrante: Sasaki Hasgerel  
Participantes: 150 pessoas 
Taxa: Gratuita 
Maiores informações: AMU-Ueda Shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai, telefone 25-2631 

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

Junho - Prevenção de catástrofes de desmoronamentos 
 

              Em questão de segundos pode-se perder a preciosa vida ou bens materiais em  
decorrência de desmoronamentos e deslizamentos de rochas causados por 
chuvas prolongadas, torrenciais e descongelamentos de neves nas montanhas. 
Para prevenir-se de imprevistos, é importante conferir e combinar com os  
familiares antecipadamente sobre os locais perigosos nos arredores da casa, 
locais de abrigo e acesso para o refúgio. 

Ficar atento aos avisos do Instituto Nacional de Meteorologia sobre chuvas torrenciais. 
Em casos de chuvas torrenciais prolongadas, ao perceber rachaduras no solo e  
sentir perigo, refugiar-se em lugar seguro o mais rápido possível.  
Confirmar a região de risco no mapa que consta na Home page da Prefeitura  
de Ueda. Informações sobre quantidade de chuva e  risco de desmoronamentos 

na Home page da Província de Nagano ｢Kasen Sabou Jouhou Station｣  

http:www.mobile.sabo-nagano.jp/m/ 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Kiki Kanri Bousai Ka tel. 21-0123 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 
Junho é o mês do Meio Ambiente   

Para despertar o interesse e compreensão das pessoas e preservar o  
meio ambiente, várias providências estão sendo tomadas ativamente em cada região. 

~ Redução de gasto de energia durante o verão revisando o estilo de vida ~ 
Prevendo-se o aumento de consumo de energia no verão, são solicitadas diversas 

maneiras de reduzir os gastos de energia. 
Com um pouco de criatividade, poderá colaborar imediatamente contra o aquecimento global e medidas 

de redução de consumo de energia elétrica.  
Algumas dicas para economizar energia elétrica sem sacrifícios, em casa ou no ambiente e trabalho. 

 12 ítens para redução e economia de energia elétrica: 
1. Plantar vegetais para fazer cortina verde ou utilizar cortina de bambú e  

programar o ar condicionado em temperatura amena (não muito baixa). 
2. Diminuir o tempo de utilização do ar condicionado. 
3. Organizar e limpar ao redor dos aparelhos externos da construção   

propiciando a corrente de ar.  Procurar deixá-los na sombra. 
4. Terminar os afazeres na parte da manhã, enquanto a temperatura está  

amena e de noite, deitar-se mais cedo. 
5. Vestir roupas leves para sentir menos calor. 
6. Não abrir a porta da geladeira sem necessidade e quando for abrí-la, fechar rapidamente. 
7. Não abarrotar a geladeira, programar em temperatura média e esfriar a comida antes de guardá-la.   
8. Colocar a geladeira afastada da parede e deixar espaço livre nas laterais. 
9. Desligar o aquecedor de assento e da água do vaso sanitário. 
10. Economizar água para lavar roupas e secar a roupa naturalmente não utilizando o secador elétrico. 
11. Refrescar-se borrifando ou espalhando no quintal água da sobra do banho ofurô e água utilizada para 

lavar verduras. 
12. Vamos consumir produtos da região como verduras de verão e refrescar o corpo internamente.   

☆ Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, telefone  23-5120 

 
 



 
Vacina anti-rábica 
Para cães que não tomaram a vacina anti-rábica na primavera.Conforme a legislação, todos os cães com 
mais de 91 dias de vida deverão ser registrados e tomar a vacina anti-rábica uma vez por ano. 
Dia 22 de junho ( domingo) 
Local/horário:  Uenogaoka Kouminkan das 8h50 às 9h20,  
Ueda Souzoukan, estacionamento do lado sul das 9h50 às 10h40,  
Shioda Chiiki Jichi Center das 11h às 11h30. 
Dia 29 de junho (domingo) 
Local/horário: Maruko Chiiki Jichi Center das 8h30 às 9h30. 
Despesa: Registro e vacina: 6.310 ienes. 

Somente Vacina (cães já registrados): 3.310 ienes 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Seikatsu Kankyou ka, telefone: 22-4140 

Centro de Atendimento de Maruko tel. 42-1216 
 

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

 
Aula para controle da obesidade 

① Medição da capacidade física antes e depois do curso: 18 de junho e 24 de  
setembro respectivamente das 19h às 20h30. 

②  Exercícios: Todas as terças-feiras a partir de 24 de junho até 30 de setembro  
(total 13 aulas) ou todas as quartas-feiras a partir de 25 de junho até 01 de  
outubro (total 13 aulas) das 19h30 às 20h30, exceto dias 12 e 13 de agosto. 

③ Orientação e consulta sobre nutrição.  Maiores informações serão enviadas posteriormente.  

Local: ① no Kenko Plaza Ueda, ② e ③ no Sports Club Axtos Ueda 

Poderão participar cidadãos de Ueda com 30 a 64 anos de idade que participarão do ítem ① , índice de 

＊BMI acima de 25 e com a medida da cintura acima de 85 cm para homens e acima de 90 cm para 

mulheres. ＊BMI ＝ Peso (kg) ÷ altura (m) ÷ altura (m). 

Vagas: 10 pessoas (Caso ultrapasse o limite de vagas, serão decididos por sorteio) 
Taxa: 1.500 ienes 
Inscrição até 03 de junho (terça) por telefone ao Kenko Suishin Ka tel 28-7123 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
 

 
Centro de Emergência para Primeiros Socorros de Clínica Geral e Pediatria 

(Naika Shounika Shoki Kyukyu Center) 

Centro de Emergência para Primeiros Socorros de Clínica Geral e Pediatria para atendimento 
emergencial, das 20h às 23horas. Atualmente, o Centro Emergencial atende toda a região de Josho.  
 Em casos de diarréia ou vômito intensos, febre ou dor abdominal repentinas, tosse constante, etc., 

consultar-se por telefone. 

Horário de atendimento por telefone: 19h～23h 

→Telefonar antes da consulta. 
Clínica Geral: a partir de 16 anos de idade.  Tel.: 21.2280 
Pediatria: Para crianças até 15 anos de idade.  Tel.: 21.2233  

Dias e horários das consultas: Todos os dias das 20h～23h (recepção até as 22h30). 

※ Levar: Cartão do Seguro Saúde (Kenko Hokensho),  Cartão de Recebimento da Previdência Médica 

(Fukushi Iryohi Jukyusha Sho, para quem possui) e dinheiro para despesas médicas pois pagamentos 
com cartões não serão aceitos. 
Não haverá atendimento nos dias 14 a 16 de agosto, 30 de dezembro a 3 de janeiro. 

＊ 22h30～23h: Deixar mensagem na secretária eletrônica. Haverá retorno da ligação. 

＊ Após as 23h: Solicitar ao corpo de bombeiros indicar uma instituição médica que poderá atender. 
Obs. Atendimento somente para casos emergenciais. Aconselhamos consultar o seu médico ou refazer os 
exames em clínicas ou hospitais especializados no dia seguinte à consulta. 
Maiores Informações: Prefeitura de Ueda, setor Kenkou Suishin Ka, telefone 23-8244 

 
 



 
Sistema de Previdência Médica (Fukushi Iryo) 
É assistência financeira da Prefeitura referente a uma parte do pagamento da despesa médica de sua 
responsabilidade do tratamento coberto pelo sistema de seguro de saúde.  

O cartão 「Fukushi Iryou Jukyusha Sho」de cor verde, o qual as pessoas com qualificação para receberem 

a previdência médica possuem, terá validade até 31 de julho. Após examinar a renda familiar anual e 
requisitos para a qualificação, aos aprovados serão enviados cartões atualizados no final do mês de julho 
pelo correio. As pessoas que se enquadram nos ítens abaixo, comparecer à Prefeitura para se consultar e 
providenciar os trâmites. 
 

Beneficiários da Previdência Médica (Fukushi Iryo) 
- Do nascimento até idade correspondente à terceira série do Chuugakko (15 anos). 
- Deficientes que possuem cartões abaixo com limite no valor da Renda Familiar anual, diferente para 
cada caso (informar-se). 

①Tokubetsu Jidou Fuyou Teate (distúrbio psiquiátrico e físico) de grau 1. 

②Shintai Shougaisha (deficiência física) de graus 1, 2 e 3. 

③Ryouiku Techo de graus A1, A2, B1 e B2 (portador de deficiência mental). 

④Idosos com mais de 65 anos de idade com problemas que se enquadram na lei do Kokumin Nenkin. 

⑤Seishin Shougaisha Hoken Fukushi (distúrbio psiquiátrico ) de graus 1 e 2.  

- Família com um dos pais ausente com crianças até 18 anos de idade, podendo prorrogar até 20 anos 
caso apresente comprovante de estudante do Kouko e outros ( Zaigaku Shoumei Sho).  
- Idosos entre 67 e 70 anos de idade e isentos de impostos municipais (pagamento de sua 
responsabilidade até 20% do valor total). 
Trâmites: 
1- Pessoas que estavam registradas em outras cidades no dia 01 de janeiro, deverão apresentar o 

comprovante da renda familiar (Shotoku Shoumei Sho) da cidade que estava registrada.  
2- As pessoas registradas em Ueda no dia 01 de janeiro, deverão fazer a Declaração de Renda. 
3- Crianças com mais de 18 e menos de 20 anos de família composta de um dos pais ausente, deverão 

apresentar comprovante de estudante (Zaigaku Shoumei Sho).  
4- Providenciar a renovação dos cartões das pessoas com deficiência com validades vencidas. 
5- Em caso de mudança do Seguro de Saúde ou da conta bancária, deverá regularizar perante a 

Prefeitura. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Fukushi Ka, telefone 23-5130 
 

・♪。・☆。・♪。・☆。・♪♪。・☆☆。・♪♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・ 

SAÚDE 
VACINAS OBRIGATÓRIAS 
Local: Clínicas e hospitais credenciados    
BCG 
Uma dose, antes de completar 1 ano de idade ( ideal entre 5 e 8 meses) 
Tetra combinada (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 12 a 18 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 entre 5 a 7 anos (último antes de ingressar na escola primária – shougakko) 
Encefalite japonesa  (Nihon Nooen) 
2 doses e 1 reforço ao completar 3 anos de idade.  
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) 

Opção ①:  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) e o reforço após 60 dias ou mais a partir 
da terceira dose. 

Opção ②:  2 doses entre 7 meses e antes de completar 12 meses de idade com intervalo de 27 dias ou 

mais e o reforço após 60 dias ou mais a partir da segunda dose.  

Opção ③:  2 doses entre 1 ano completo e antes de completar 2 anos de idade com intervalo de 60 dias 

ou mais. 

Opção ④:  1 dose entre 2 anos completos e antes de completar 5 anos de idade .  

 



 
HIB- Haemophilus Influenzae tipo B 

Opção ①: 3 doses entre 2 meses e antes de completar 7 meses de idade com intervalo de 4 a 8 semanas 

e o reforço após 1 ano a partir da terceira dose. 

Opção ②: 2 doses entre 7 meses e antes de completar 12 meses de idade com intervalo de 4 a 8 

semanas e o reforço após 7 a 13 meses a partir da segunda dose. 

Opção ③: 1 dose após 1 ano completo e antes de completar 5 anos de idade. 

 
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 (junho) Local Recepção 

Exames 

4 meses Janeiro/2014 13 (sexta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Agosto/2013 27 (sexta) 

1 ano e 6 meses Novembro/2012 10 (terça) 

2 anos (odontológico) Maio e junho/2012 17 (terça) 

3 anos 16/abril a 31/maio/2011 20 (sexta) 

Aulas  7 meses Novembro e dezembro/2013 24 (terça) 9h45 ~10h 

 

 
 

    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/2014 05 (quinta) 
Ueda 

12h30~ 
13h45  

01 ~ 15 /fevereiro/2014 20 (sexta) 

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

06 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 30/novembro/2012 11 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/dezembro/2012 26 (quinta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/março/2012 03 (terça) Ueda 
 12h30~ 

13h15 
16 ~ 31/março/2012 27 (sexta) 

Março e abril/2012 
Região: Shioda e Kawanishi 

19 (quinta) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/maio/2011 13 (sexta) 
Ueda 

12h30~ 
13h45 

16 ~ 31/maio/2011 24 (terça) 

Abril e maio/2011 
Região: Shioda e Kawanishi 

10 (terça) 
Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/outubro/2013 12 (quinta) 
Ueda 

9h30~ 
9h45 

01 ~ 15/novembro/2013 18 (quarta) 

Novembro/2013  
Região: Kawabe, Izumida, Shioda e Kawanishi  

23 (segunda) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 
 

01 ~ 10/junho/2013 04 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/junho/2013 11 (quarta) 

21 ~ 30/junho/2013 26 (quinta) 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de junho de 2014 

10 meses 16/julho ~ 15/agosto/2013 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 

Idade Nascidos em Data (junho) Local Horário 

Exames 4 meses Janeiro/2014 13 (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.  Telefone ou fax: 0120-890-421   
 

Idade Nascidos em Data (junho) Local Recepção 

Exames 
 

04 meses Janeiro e fevereiro/2014 19 (quinta) 

Sanada 

13h ~ 13h15 

1 ano e 6 meses Nov ~ dez/2012 27 (sexta) 
13h15 ~ 13h40 

3 anos Abril ~ junho/2011 20 (sexta) 

Aulas 7meses Novembro/2013 10 (terça) 9h50 ~ 10h 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Ano 
2014 

Clínico Geral Cirurgião Ginecologista 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

01 
junho 

Hashimoto Maita 38-2033 Risaati Paaku Shimonogo 37-1133 

   Murakami Ote 1 22-3740 
Shimogata 
Seikei-ortop 

Yoshida 35-5252 

Wakata Shinmachi 38-2540 Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

   Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

08 
junho 

Ashizawa Yoshida 35-3330 Hanazono Chuonishi 1 22-2325 

   
Hori Nakanojo 23-5566 Okada Chuo 6 24-2662 

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

   Matsutaka-oftalm Tokida 2 22-0809 

15 
junho 

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

   Sato-Gastro Chuo 1 22-2342 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Yamada Shimonogo 26-8181 Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 

22 
junho 

Yanagisawa Chuonishi 1 22-0109 Kouda Chuo 1 22-0859 

   
Gono Kojima 38-0101 Watanabe Komaki 29-1112 

I clínica Kosato 21-3737 Kouda cl-otorrino Koaso 38-3065 

Kouda clínica Koaso 38-3065    

29 
junho 

Miyasaka Tokida 2 22-0759 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
clínic 

Ueda 
hara 

26-3511 
Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 Ueda Seikei Tokida 2 75-7518 

Kawanishi Hoya 38-2811 Izumi-oftalmo Ario 2
o
.and 75-8641 

   Sumiyoshi-otorrino Sumiyoshi 22-3387 


