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Consulado Itinerante do Brasil na Província de Nagano 
em setembro 
★ Iida   
Data: 06 de setembro (sábado) 
Local: Iida Kanae Bunka Center 

Endereço: Iida Shi, Kanae Nakahira 1339-5  

 

★ Ueda 
Data: 27 de setembro (sábado) 
Local: Maruko Bunka Kaikan 
Endereço: Ueda Shi, Kami Maruko 1488 
Informações sobre os procedimentos na Home page do Consulado Geral do Brasil em Tóquio 
http: www.consbrasil.org 

 
No dia poderá fazer Consulta Gratuita com Despachante sobre problemas de visto 
para estrangeiros devido ao divórcio e outros, aquisição de nacionalidade, etc, no 
horário das 10h às 12h para brasileiros e das 13h às 15h para outras nacionalidades. 
As pessoas que não são de nacionalidade brasileira, inscrever-se entre 08 e 19 de 
setembro, por telefone à AMU, tel. 25-2631.  

 
 

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

 

                     Ingeriu bebida alcoólica？ 

Não dirija e não deixe dirigir  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Quantos somos? (dados de 01 de agosto/2014) 
População total de Ueda: 160.522      
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 626 
Nº. de bolivianos registrados em Ueda: 101 
Nº. de peruanos registrados em Ueda: 225 
 Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.304 

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 

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


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

 

 
 
 
 

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

 
★ Curso de Prevenção de Desastres para cidadãos de 

 nacionalidade estrangeira (Com simulação ) 
 
Desastres naturais como o terremoto, tufão, chuva torrencial e outros são frequentes no Japão e com 
riscos de ocorrer em grande escala a qualquer momento e lugar. Para que na ocasião ( momento fatal) 

possa agir conscientemente afim de se proteger ｢cada um deve se responsabilizar em proteger a sua 

vida｣ e resguardar a região ｢A nossa região nós devemos proteger｣, é importante conferir diariamente o 

caminho até o local de abrigo e conscientizar-se sobre a função do voluntário na Organização de 
Prevenção de Desastres através de treinamentos.    
 
Programação: Informações básicas sobre calamidades, experiência do cotidiano no local de abrigo 
(simulação ) e degustação dos alimentos de emergência.  
Haverá distribuição de presentes de participação ( produtos de primeiras necessidades ). 
 
Data: 06 de setembro (sábado) das 13h30 às 15h30. 
Local: Shimin Plaza Yu. 
Participantes: 20 pessoas por ordem de inscrição. 
Taxa: Gratuita. 
Inscrição: Até 03 de setembro por telefone ou no balcão  
de atendimento da AMU- Ueda Shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai,  
telefone 0268-25-2631. 
 

Lista de objetos para Kit de Emergência 
□ Água potável, (3 litros por dia), 

□ Alimentos ( Enlatados, biscoitos, cup lamen, barras de chocolate, ※alfa mai etc),  

□ Caderneta da conta bancária, carimbo Inkan, dinheiro, passaporte, etc., 

□ Materiais para primeiros socorros,  

□ Luva de tecido grosso (Gunte), 

□ Lanterna, 

□ Casaco, pulôver, jaquetas, etc., 

□ Roupa íntima, camiseta, 

□ Cobertor, 

□ Rádio portátil, pilhas de reserva, 

□ Fósforo, velas, 

□ Aquecedor individual descartável (Kairo), 

□ Lenço de papel úmido (wet tissue), 

□ Material para escrever, 

Para famílias com bebês, acrescentar: 

□ Leite,  

□ Fraldas descartáveis, 

□ Mamadeira, 
 

※ Alfa mai é arroz desidratado que se prepara acrescentando água quente ou fria 

 

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

13/set a) Seiyu (Filial Akiwa) b) Tsuruya (Filial Uedahara) c) Tsuruya (Filial Maruko) 

20/set a) Yaofuku (Filial Kosato) b) A Coop (Filial Shioda)  

27/set 
a) Seiyu (Filial Ueda  

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



Festa Internacional - Ueda Tabunka Yagai Festa 
 
Data/horário: 28 de setembro (domingo) das 10h às 16 horas.  
Local: Sugadaira Kouguen Sania Park (Trajeto de ônibus partindo de  
regiões da cidade)  
Atividades: Recreações, almoço de confraternização, workshop, outros.  
Participantes: 200 pessoas de nacionalidade estrangeira residentes na  
cidade de Ueda e 50 pessoas de nacionalidade japonesa com interesse  
na convivência multicultural. Em caso de excesso de inscritos, serão decididos  
por sorteio. Crianças até o nível primário deverão estar acompanhadas pelos responsávies. 
Taxa de participação: 500 ienes (gratuito para crianças até o nível primário ). 
Inscrições: 08~ 19 de setembro, pessoalmente na Amu - Ueda Shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai, ou 
por telefone 25-2631, Prefeitura de Ueda. 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆ 

Inscrições para Moradias da Prefeitura de Ueda 
 
Divulgação das moradias a partir de 29 de agosto (sexta).  
Período de inscrição:  
03 (quarta) ~ 10 de setembro ( quarta) no setor de moradias Juutaku Ka da Prefeitura de Ueda ou nos 
Centros de Atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi das 8h30 ~ 17h15 (exceto sábado).  
Haverá atendimento no dia 07 de setembro (domingo) 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, de idosos e deficientes poderão fazer a   
inscrição especial porém não garante o ingresso. 
Sorteio: 19 de setembro  (sexta). 
Local : Prédio sul da Prefeitura de Ueda – 5o andar, salas 1 e 2. 
Obs. No ato da inscrição deverá apresentar por escrito 2 fiadores de  

nacionalidade japonesa (nome e endereço). 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Jutaku Ka, telefone (0268) 23-5176  
 

☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
Alteração do Imposto sobre veículos de placa amarela   
A partir do ano fiscal 2015 
Afim de diminuir a diferença dos valores de impostos em comparação aos veículos de pequeno porte 
(menos de 2000 cc), o valor do imposto sobre veículos leve (Kei) de 4 rodas registrados a partir de 01 de 
abril de 2015, de uso particular, passará a 10.800 ienes(aumento de 50%) e 5.000 ienes(aumento de 25%) 
para veículos de uso comercial. Para veículos de 2 rodas (menos de 90 cc) será 2.000 ienes (aumento de 
50%).  
Haverá acréscimo de 20% do valor do imposto a partir de 01 de abril de 2016 para os veículos leves de 4 
rodas com mais de 13 anos de registro. 
Sobre veículos leves de 4 rodas registrados até 31 de março de 2015 serão cobrados o valor do imposto 
atual até 13 anos de registro.  
Maiores informações na Home Page da Prefeitura de Ueda ou setor Zeimu Ka, telefone 23-5169 

 

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

Ajuda financeira para cirurgia de esterilização de cães e gatos 
Com a ajuda das prefeituras e Associação dos Veterinários da Região de Josho, a Associação de 
proteção aos animais Nagano Ken Doubutsu Aigokai Josho Shibu está subsidiando uma parte das 
despesas de cirurgia para esterilização de gatos e cães. 
Período: De 01(quarta) a 31(sexta) de outubro (inscrição antecipada) 
Local: Qualquer clínica veterinária da região de Josho. Poderão fazer a cirurgia os cães e gatos  
dos moradores da região de Josho (os cães deverão ter o registro e vacina anti-rábica em dia) 
Valor da ajuda: 5.000 ienes para fêmeas e 3.000 para machos, 1 animal por família.  
Quantidade limitada. 
Solicitação: Diretamente à clínica veterinária a partir de 01 de setembro. 
Maiores informações: Ueda Hoken Fukushi Jimusho tel: 25-7153 
Nagano Ken Juishi Kai Josho Shibu tel. 23-6058 



 

Adestramento de cães 
  
Para cães até 01 ano de idade, cadastrados e que estão  
com as vacinas anti-rábica e de doenças contagiosas em dia.  
A princípio, possível inscrever as pessoas que poderão participar de 
todas as 6 aulas. 
Taxa: 5.000 ienes/6 aulas 
Levar: Dinheiro para pagamento da taxa, registro e os comprovantes  
de vacinas( Chuusha zumi hyou e Wakutin sesshu shoumei). 
Inscrição: Até 05 de setembro (sexta) no  

Nagano Ken Doubutsu Aigokai Josho Shibu 
 

Aula Data Horário Local 

Teórica 06 de setembro(sábado) 
Recepção:13horas 
13h30~15h30 

Sala de reuniões do 2º.andar 
prédio sul do escritório regional da 
província (Ueda Godo Chosha) 

Prática 
13, 20 e 27 de setembro (sábado) 

Recepção: 13h 
13h30~15h 

Estacionamento do prédio do 
escritório regional da Província 
(Ueda Godo Chosha) 04 e 11 de outubro (sábado) 

 
Maiores informações: Nagano Ken Doubutsu AigoKai Josho Shibu  

(Fica dentro do Ueda Hoken Fukushi Jimusho) telefone 25-7153 
 

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

 
Exercícios para prevenção de debilidade física  
Apresentação de exercícios que utilizam e fortalecem os músculos necessários para andar, levantar e 
sentar. 
Taxa: Gratuita e sem necessidade de reserva antecipada.  
Data/local: 04 de setembro (quinta) no Koureisha Fukushi Center, 
           16 de setembro (terça) em Maruko Fureai Station,  
           19 de setembro (sexta) em Takeshi Kouminkan, 

29 de setembro (segunda) no Sanada Roujin Fukushi Center 
Horário: 11h às 12horas. 
Levar: Bebida. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Koureisha Kaigo Ka, telefone 23-5140. 
 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

Educação Alimentar  

O que deverá comer e a quantidade necessária para o desenvolvimento  
físico da criança e manter a saúde do adulto? Apresentaremos o valor  
nutricional em quatro tipos de alimentos. 
Este mês falaremos do leite. O leite é rico em nutrientes, contendo elementos  
que formam os músculos e ossos como a proteína, cálcio, caloria e vitaminas  
necessárias para auxiliar nas atividades da proteína. 
A quantidade necessária para crianças em desenvolvimento de 01 a 18 anos  
de idade é de 400 cc por dia e para adultos 200 cc, a metade da quantidade  
necessária para crianças. Quando o adulto que não está mais em fase de crescimento  
ingerir mais que a quantidade necessária, poderá ficar com índice elevado de colesterol e triglicérides. 

 

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

Livros em português para leitura 
Informamos que o escritório da AMU- Associação Multicultural de Ueda  

(Fureai Fukushi Center no andar térreo) dispõe de muitos livros sequenciais 
 ( ficção, romance, suspense, etc) para emprestar a quem gosta de leituras.  
Poderão levá-los para casa afim de desfrutar uma boa leitura descontraídamente 
e devolvê-los posteriormente.  
  



 
Cuidado com a Intoxicação Alimentar  
A intoxicação alimentar acontece quando os vírus e as bactérias causadores da  
intoxicação se aderem nos alimentos e são introduzidos no corpo.  

※ Vamos evitar a intoxicação alimentar seguindo as três regras básicas:  

1 - Não deixar aderir (contactar) 
Existem muitas bactérias nas mãos. Para que as bactérias e vírus causadores  
da intoxicação não se instalem nos alimentos, vamos lavar as mãos : 
- Antes de começar a preparar os alimentos,  
- Antes e depois de manusear as verduras, carnes e peixes crus,  
- Antes de comer,  
- Depois que for ao banheiro, assoar nariz, trocar fraldas e tocar em animais,  
principalmente durante o preparo de alimentos. 

Lavar e se possível desinfetar os objetos utilizados todas as vezes que cortar carnes e 
peixes crus para que as bactérias não grudem em verduras que serão ingeridas cruas.  
É importante separar os objetos para manuseio de alimentos crus e cozidos e  
tampar hermeticamente o recipiente para guardar os alimentos. 
 
2- Evitar a proliferação 
A maioria das bactérias proliferam em ambientes de alta umidade e temperatura. A proliferação se torna 
lenta com temperatura abaixo de 10 graus e estagna-se com 15 graus negativo. Portanto é importante 
consumir o alimento o mais rápido possível pois as bactérias se proliferam lentamente mesmo dentro da 
geladeira. 
 
3 - Eliminar as bactérias 
A maioria das bactérias e vírus morrem com o calor, portanto é aconselhável ingerir verduras, carnes e 
peixes cozidos. Especialmente as carnes devem ser cozidas até a parte interna (75 graus por mais de 1 
minuto). Desinfetar com água fervente após lavar com detergente os panos de pratos, tábuas de cortar, 
facas e objetos utilizados para o preparo de alimentos. Desinfetantes de cozinha também proporcionam 
bons resultados. 

※ As mãos devem ser lavadas com sabonete esfregando-o entre os dedos e as unhas. Não é possível 

eliminar os vírus e as bactérias que se instalam nas mão somente com a água. 

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

 

Doenças provocadas pelo calor- Insolação (Nechusho) 
Sintomas: 
- Tontura, vertigem, 
- Dormência nas mãos e pés,  
- Dor nos músculos e cãibra, 
- Mal estar, sem reação, 
- Enjôo, dor de cabeça. 
 
Para prevenir-se contra as doenças provocadas pelo calor,  
que podem levar à morte, tomar as seguintes precauções: 
1- Evitar o calor 
- Ao ar livre, procurar andar nas sombras, usar sombrinha ou chapéu.  
- Dentro de construções, usar apropriadamente o ventilador, o condicionador  
de ar e evitar a entrada de sol com cortinas (tecido e bambu). 
2- Usar roupa adequada. 
- Usar roupas leves com material que absorve o suor e com o decote folgado para melhorar a ventilação. 
- Evitar roupas de cor escura como o preto que absorve o calor.  
3- Tomar líquidos constantemente e controlar o teor de sal 
- Tomar líquido em pequenos goles antes de ficar com sede. 
- Tomar líquido antes e depois do banho, exercíos físico, antes de dormir e logo depois de acordar. 
- Tomar sport drink e chupar bala salgada conforme as necessidades, tomando cuidado com o excesso de 
glicose (açúcar). 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124 
 
 



 
Medicamento Genérico 
 
Com a aprovação do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar sobre a sua eficácia e segurança, o 
medicamento genérico é comercializado mais barato e possui as mesmas substâncias ativas ( efeito) que 
o medicamento original após o término do período de proteção de patente.  
Por se tratar de um medicamento mais barato, o valor da despesa médica para  
o consumidor e para o plano de seguro de saúde será menor. 
Aos inscritos no Seguro Nacional de Saúde que, ao passarem a usar os  
medicamentos genéricos terão as despesas reduzidas, serão enviadas a  
tabela demostrativa das diferenças de preços ( Generic Iyakuhin Riyou Sagaku Tsuuchi).  
As pessoas que pretendem utilizar o medicamento genérico,  
consultar antes o seu médico ou farmacêutico.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kokuho Nenkin Ka, telefone 23-5118 

 

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

  

Vacina contra Varicela será obrigatória 
 
Para crianças a partir de 1 ano e antes de completar 3 anos de idade. 
- 1ª.fase: Uma dose entre 1 ano e antes de 1 ano e 3 meses de idade.  
- Reforço: Uma dose após 6 meses a 1 ano, após tomar a primeira fase.  
Medidas transitória: As crianças a partir de 3 anos e antes de completar 5 anos de  
idade deverão tomar a vacina no período entre 01 de outubro de 2014 e 31 de março de 2015.  
- Em meados de setembro, a Prefeitura de Ueda enviará os avisos às crianças que se enquadram na 
medida transitória. As crianças que já tiveram a doença varicela não se enquadram no sistema. 
  Caso a criança tenha tomado a vacina opcional contra varicela, será considerada já  
vacinada. Atentar para a quantidade de vacinas tomadas ( total de duas doses).  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda, setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124 
 
・☆。・♪♪。・☆☆。・♪♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。 

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

 

※Vacinas Tríplice e Pólio para crianças que não puderam tomar a vacina tetravalente. 

 



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

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER   Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (setembro) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 30/abril/2014 02 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h45  

01 ~ 15 /maio/2014 18 (quinta) 

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

12 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 29/fevereiro/2013 10 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/março/2013 25 (quinta) 

16/jan ~ 15/mar/2013 Região:Kawanishi, Shioda 19 (sexta) Shioda 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/junho/2012 05 (sexta) 
Ueda 

12h30~ 
13h15 16 ~ 30/junho/2012 26 (sexta) 

3 anos 
01 ~ 15/agosto/2011 04 (quinta) 

Ueda 
12h30~ 
13h45 16 ~ 31/agosto/2011 17 (quarta) 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/janeiro/2014 02 (terça) 
Ueda 

9h30~ 
9h45 

01 ~ 15/fevereiro/2014 18 (quinta) 

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

24 (quarta) Kawanishi 

Aniversário 
(1 ano) 
 

01 ~ 10/setembro/2013 03 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/setembro/2013 16 (terça) 

21 ~ 30/setembro/2013 30 (terça) 

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

10 meses 16/outubro ~ 15/novembro/2013 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

 Idade Nascidos em Data (setembro) Local Recepção 

Exames 

4 meses Abril/2014 04 (quinta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Novembro/2013 26 (sexta) 

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

3 anos 16/jul ~ 31/ago/2011 19 (sexta) 

Aula Aniversário (1 ano) Agosto e setembro/2013 30 (terça) 9h45 ~ 10h 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

Idade Nascidos em Data (setembro) Local Recepção 

Exames 
10 meses Outubro e novembro/2013 09 (terça) 

Sanada 
13h15 ~ 13h40 

3 anos Julho ~ setembro/2011 12 (sexta) 

Aulas 7meses Fevereiro/2014 17 (quarta) 9h50  ~ 10h 

Idade Nascidos em Data (setembro) Local Horário 

Exames 

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

10 meses Outubro e novembro/2013 

11 (quinta) Takeshi 

13h ~ 13h10 

1 ano e 6 meses Fevereiro e março/2013 
13h10 ~ 13h20 

2 anos odontol. Julho ~ outubro/2012 

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 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   
 

Ano 
2014 

Clínico Geral Cirurgião Ginecologista 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

07 
set 

Komatsu Ueda 27-2200 Risaati Paaku Shimonogo 37-1133 

   
Ueda Seikyo Kamishiojiri 23-0199 

Shimogata 
seikei-ortop 

Yoshida 35-5252 

Jounan Gosho 22-3481 Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

   Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

14 
set 

Handa Nakanojo 28-0888 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

   

Koizumi Koizumi 81-0088 Okada Chuo 6 24-2662 

Nisshindo Chuo 3 22-0558 Otani-otorrino Chuo 2 22-0727 

Chikumaso – 
Psiquiatra 

Chuo 
higashi 

22-6611 
   

Okada Chuo 6 24-2662 

15 
set 

Shioda Nakano 38-2221 Shioda-otorrin Nakano 38-2221 

   
Suguiyama Chuo kita 26-8200 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Suwagata Suwagata 25-5556 
   

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 

21 
set 
 

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

   
Yamaguiwa Beshoonsen 38-7388 Watanabe Komaki 29-1112 

Houden Tonoshiro 29-1220 Sumiyoshi-otor Sumiyoshi 22-3387 

   Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 

23 
set 

Tsuiji Tsuiji 29-8686 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ue 
da 
hara 
cl 

Ueda
hara 

26-3511 
Heart Fumiiri 23-0386 

Ueda seikei - 
ortop 

Tokida 2 75-7518 

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

   Iijima-otorrino Ote 1 22-1270 

28 
set 

Ikeda Uedahara 22-5041 Saito Aokubo 35-0887 
Tsu 
no 
da 
 

Ueda 27-7760 
Yoda Tokiwagui 5 28-1223 

Asaji seikei - 
ortop 

Shimonogo 38-1313 

Kouda clínica Koaso 38-3065 Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

   Kouda-otorrino Koaso 38-3065 


