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Pagamento do Subsídio Infantil (Jidou Teate)  
O pagamento do subsídio Infantil (Jidou Teate Tokurei Kyufu) referente ao período de junho a setembro 
será creditado na conta bancária no dia 10 de outubro (quinta). 
Caso não tenha efetuado a solicitação do Jidou Teate Tokurei Kyufu apesar do nascimento do filho ou  
mudança para cidade de Ueda e outros, deverá providenciar o mais breve possível. 
As pessoas que não apresentaram a Atualização da Situação (Guenkyo Todoke) devidamente 
preenchida (folha azul enviada pela Prefeitura em junho), não receberão o pagamento até a 
regularização da situação. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka tel. 23-5106 
ou Centros de Atendimentos de Maruko tel. 42-1039, Sanada tel. 72-2203 , 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 agosto/2013) 
População japonesa de Ueda: 161.331       
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 691    
Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.422 

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 

05/out a)Tsuruya (Yamaguchi) b)Matsuya (Filial Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 

12/out a) Seiyu (Filial Akiwa) b) Tsuruya (Filial Uedahara) c) Tsuruya (Filial Maruko) 

19/out a) Yaofuku (Filial Kosato) b) A Coop (Filial Shioda)  

26/out 
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


 
Matrículas para creche japonesa ( Hoikuen ) e jardim-de-infância (Youchien) 
públicos para o ano de 2014 
 
Requisitos para frequentar o Hoikuen: 
- Pais que trabalham e não podem cuidar dos filhos durante o dia. 

(Obs：Exclui o período de licença maternidade ) 

- Mãe grávida ou no período pós-parto  
( o período para frequentar o Hoikuen é limitado). 

- Doença dos pais ou responsáveis, impossibilitados de cuidar da criança em casa. 

 
Requisitos para frequentar o Youchien :   
Estar com mais de 3 anos de idade. Porém, dependendo do caso, poderão  
matricular crianças de 2 anos completos. Consulte.  
 

 
O formulário para matrícula estará disponível a partir do dia 04 de outubro nos Hoikuen, Youchien, setor Hoiku 
Ka da Prefeitura de Ueda ( Kenkou Plaza) e nos Chiiki Jichi Center de Maruko, Sanada e Takeshi. 
Apresentar o formulário devidamente preenchido e outros documentos conforme consta no formulário ou guia 
do Houikuen.  
Poderá fazer a solicitação antes do nascimento apresentando a caderneta materno infantil.  

Mensalidade e Hoikuen 
A idade no dia 31 de março será a idade do ingresso. Em caso das solicitações se concentrarem em uma 
creche, serão direcionadas à segunda ou demais opções.  
O valor da mensalidade provisória de abril a junho será informado em meados de abril. O valor definitivo 
será calculado em junho após definir o valor do Imposto Municipal.  

Ingresso no decorrer do período 
Em caso de necessitar ingressar na creche urgentemente por motivos especiais, aceita-se a matrícula no 
decorrer do ano, dentro das possibilidades.  

Programação 
①05/nov/2013 ~ 08/nov/2013 – Inscrição,  

②Início de fevereiro – Recebimento do comunicado de confirmação de ingresso,  

③Final de fevereiro- Esclarecimentos sobre o ingresso,  

④Início de abril- Cerimônia de ingresso,  

⑤Meados de abril- Comunicado sobre o valor da mensalidade. 

● A lista das Creches encontra-se no Home Page de Ueda em português 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Houiku Ka tel. 23-5132, Kenko Fukushi Ka Maruko tel. 
42-1039, Sanada tel. 72-2203, Takeshi tel. 85-2067 ou nas devidas creches 

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

 
Troca do Hidrômetro- aparelho medidor de água  
O hidrômetro deverá ser trocado a cada 8 anos, conforme a lei.  
O setor de água e esgoto da Prefeitura enviará um comunicado aos usuários dos hidrômetros que 
deverão ser trocados este ano e um funcionário da  empresa especializada portando documento de 
identificação(Gyomu In Sho) efetuará a troca do aparelho. 
Para realizar a troca do hidrômetro será necessário entrar na área da sua moradia. Solicitamos a 
compreensão e colaboração. 
Período: Setembro/2013 ~ março/2014 na região de Ueda, setembro ~ dezembro/2013 na região de 
Maruko, setembro ~ janeiro/2014 na região de Sanada e setembro~ dezembro/2013 na região de 
Takeshi. 
Maiores informações: Setor serviços da Prefeitura de Ueda, telefone 23-8243 e Centros de Atendimentos 
de Maruko, Sanada e Takeshi. 

Data da matrícula Horário Local da matrícula 
05(terça) e  06/nov 
(quarta) 

12h ~18h Hoikuen ou Youchien que deseja frequentar 

07 (quinta) e 08/nov  
(sexta) 

8h30 ~19h Setor de Houiku Ka da Prefeitura( 1
o
.and. do Sougo Hoken 

Center-Kenkou Plaza Ueda), Kenko Fukushi Ka de Maruko, 
Sanada ou Takeshi Chiiki Jichi Center 



   Autumn Jumbo Takarakuji- Loteria de outono    
O prêmio de 1o.lugar será 330.000.000 ienes ! 
O lucro da loteria será destinado à preservação do meio ambiente, melhoramento  
no setor de assistência social e construção de uma cidade agradável. 
Vendas a partir de 20 de setembro até 11 de outubro 
Sorteiro: 18 de outubro (sexta) 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Zaisei Ka tel. 23-5113 

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

 
Atestado de Residência : 
Comunicado ao titular da família  
Fazendo o cadastro especial na Prefeitura, o titular da família poderá receber o comunicado quando a 
Prefeitura emitir o Atestado de Residência (Juuminhyo) ou o Koseki às pessoas que não pertencem à 
família, como procurador e outros (legalmente autorizados).  
O sistema entrará em vigor a partir de 01 de outubro.  
O cadastro é opcional, caso não necessite receber o comunicado, não será necessário providenciar 
quaisquer trâmites. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka, telefone 23-5334   

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

 
Curso Preparatório para Recolocação Profissional  
aos Descendentes Japoneses Nível 2 
 
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social oferece curso de aperfeiçoamento da língua 
japonesa para as pessoas que conseguem ler e escrever em Hiragana e Katakana.  

A princípio, o público alvo serão os estrangeiros de nacionalidade sul-americana, com visto: “cônjuge ou 

filho de japonês”, “permanente”, “dependente do titular com visto permanente”, “residente de longo 

período”e outros .  

 
Fazer a inscrição no Hello Work apresentando uma fotografia 3x4 e documento de identidade (Zairyu 
card, Gaikokujin Touroku ou Passaporte).  
Haverá teste para avaliação do nível de língua japonesa antes de iniciar o curso. 
Duração do curso: 07 de outubro ~ 10 de fevereiro de 2014 
Horário: Das 19h às 21h (segunda, terça, quarta e quinta feira) 
Taxa: Gratuita 
Local: Ueda Shi Fureai Fukushi Center  (Nagano-Ken Ueda-Shi Chuo-3-5-1) 
Maiores informações: Hello Work de Ueda, telefone 0268-23-8609 ou  
Coordenadora local do curso/JICE: Morishigue Jasmin Kaori, telefone 080 4105 1529 

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

Curso para voluntários de ensino da língua japonesa  
Curso para formação de voluntários de ensino da língua japonesa às crianças de nacionalidade 
estrangeira. 
 
Programação: 

①19 de outubro (sábado): 「Datas de participação das aulas e nível de conhecimento da língua」 

②26 de outubro (sábado): 「Deficiência no desenvolvimento intelectual e educação infantil」 

③02 de novembro (sábado): 「Métodos de ensino da língua japonesa e seus ítens relevantes」 

④09 de novembro (sábado): 「Auxílio para ingresso no ensino médio」 

⑤23 de novembro (sábado): 「Medidas de auxílio da língua japonesa」 

●Horário: 13h30 às 15h30 

●Local:  ① Chuo Kouminkan, ② a ⑤ Shimin Plaza Yu 

●Número de vagas: Aproximadamente 20 por turma (participação gratuita) 
●Inscrições por telefone até o dia 17 de outubro (quinta). 

Ueda-shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai – Tel.: 25-2631 



 
Pagamento pelos cuidados prestados aos debilitados 
Para pessoas que se enquadram nas seguintes condições: 

① Cuidou de pessoas com necessidades de cuidados especiais (Kaigo)de grau 3, 4 ou 5, por mais de 
180 dias, na residência, no período de 01 de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013. 

② As pessoas com necessidades de cuidados especiais (Kaigo) e as que cuidaram deverão ser 
residentes na cidade de Ueda. 

③ As pessoas que cuidaram devem estar em dia com os pagamentos de impostos municipais e as 
pessoas debilitadas devem estar em dia com as mensalidades do seguro de cuidados (Kaigo 
Hoken).  

Valor do pagamento: 100.000 ienes 
Solicitação: O formulário de solicitação será enviado através do Membro da Comissão de Assistência 
Social  (Minsei Jidou Iin) do bairro. Conferir as condições de pagamento e solicitar até o dia 25 de 
outubro (sexta) através do Membro da Comissão de Assistência Social  (Minsei Jidou Iin) no setor 
Koureisha Kaigo Ka ou nos Centros de Atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Koureisha Kaigo Ka tel. 23-5131 

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

 
Consulta gratuita com Advogado por telefone 
Os cidadãos estrangeiros poderão se consultar sobre quaisquer problemas jurídicos, gratuitamente.  
Haverá atendimento em japonês, inglês, chinês, português, espanhol, coreano, etc.  
A consulta será gratuita porém a despesa da ligação telefonica será de sua responsabilidade.  
Telefone para Província de Nagano: 026-232-0095 (varia conforme a província) 
Data: 12 de outubro de 2013 (sábado)das 13h às 17h. 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 

 
Consulta sobre Trabalho de Tempo Parcial (Paato Taimu) 
Será realizada consulta individual gratuitamente para as pessoas que trabalham ou que desejam 
trabalhar em tempo parcial.  
Data: 22 de outrubro (terça) das 10h às 14h 
Local: Hello Work Ueda 
Maiores informações: Nagano Roudou Kyoku Koyou Kintoshitsu, telefone 026-227-0125 

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

 
Consulta gratuita com Despachante Jurídico (em japonês) 
Data/horário/local:   
18/outubro (sexta) das 10h às 12h no Shioda Kouminkan e das14h às16h no Kawanishi Kouminkan .  
21/outubro (segunda) das 10h às 12h no Jounan Kouminkan  e das 14h às 16h no Uenogaoka 
Kouminkan 
Assunto: Problemas relacionados aos serviços e trâmites administrativos, dificuldades no cotidiano, etc.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Seikatsu Kankyou Ka, telefone 22-4140 

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

 
Festival de Intercâmbio Internacional  

「Kokusai Koryu Festival 2013 in Maruko」 
Haverá estandes de apresentação das atividades dos grupos de intercâmbio  
Internacional e participação na cerimônia do chá, trajes típicos de países estrangeiros ,  
preparo do algodão-doce, arte com balões, artesanato em chapa de cobre, etc. 
A degustação da comida de vários países será entre 11h30 e 13 horas e as apresentações 
de instrumentos musicais e danças típicas de vários países entre 13h e 15h30. 
Data: 12 de outubro (sábado), das 10h `as 16h  
Local: Maruko Bunka Kaikan 
Maiores informações: Comissão organizadora do evento (Maruko Kouminkan), Tel.: 42-3147 



 
 
9º. Festival de refeição escolar –Kyushoku Matsuri 
Data: 19 de outubro (sábado) das 11h às 15 horas 
Local: Unno Machi Shoutengai 
Maiores informações: Comissão organizadora do Ueda Skyushoku Matsuri, telefone 27-0200 

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

 

Caminhada pela cidade de Ueda ＆ Intercâmbio Internacional – 

Curso Tabunka ni Touch. 
Como moradores da mesma região, vamos superar as diferenças culturais  
e raciais através de um agradável intercâmbio. Poderão participar os  
cidadãos de nacionalidade estrangeira residentes na cidade de Ueda e  
japoneses interessados na comunidade multicultural. 
Data/horário: 26 de outubro (sábado), das 10h às 13h (recepção até 9h45).  
Local: Chuo Kouminkan 
Assunto: Passeio em grupo e troca de informações. 
Vagas: Primeiras 20 pessoas 
Taxa de participação: 500 ienes 
Inscrições: a partir das 9 horas do dia 07 de outubro (segunda) por telefone 22-0760, Chuo Kouminkan.  

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

 

Exercícios dentro da piscina 
Caminhadas, exercícios de musculação e alongamentos dentro da água. 
Dentro da piscina, devido ao empuxo da água sobre o corpo, é possível fazer grandes movimentos sem 
forçar as costas e os joelhos .  

Poderão participar pessoas com idade entre 30 a 64 anos com ① com BMI acima de 25 (BMI ＝Peso 

em kilogramas ÷ altura em metros ÷ altura em metros) e medida abdominal superior a 85 cm para 

homens e 90 cm para mulheres ou 

② Pessoas que fizeram o exame de saúde geral e foram diagnosticadas que  

necessitam de orientação para saúde. 
Local: Kenko Plaza Ueda somente no primeiro dia e Aqua Plaza Ueda nos demais dias. 
Data: Todos os sábados entre 26 de outubro de 2013 e 22 de fevereiro de 2014  

(Total 16 aulas), no horário das 10h às 12h 
Vagas: 25 pessoas (em caso de excesso de inscrições, serão decididos por sorteio) 
Taxa: 1.000 ienes 
Inscrição: Até 09 de outubro por telefone ao Kenko Suishin Ka  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka tel. 28-7123 

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

 
Medição de saúde física 
Os cidadãos de Ueda com menos de 70 anos de idade poderão medir a massa corporal através de 
aparelho de Análise da Composição Corporal e conferir a capacidade física de cada uma das partes do 
corpo. 
Data: 03/outubro, 07/novembro, 05/dezembro (quintas) das 13h30 às 15h30 ou 21/outubro, 
21/novembro, 19/dezembro das 9h30 às 11h30. Poderão participar somente uma vez. 
Serão atendidas 12 pessoas por dia por ordem de inscrição. 
Taxa: Gratuita 
Local: Kenko Plaza Ueda  
Levar: Roupa adequada para exercício físico, sapato de uso interno e bebida. 
Inscrição: Por telefone até o dia anterior desejado. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7123 

 

 



 
 
 

CÃES -  VACINA  ANTI-RÁBICA 
Cães com mais de 91 dias de vida ou cães que ainda não tomaram a vacina 
anti-rábica em 2013 deverão tomá-la na campanha de outono conforme datas 
abaixo. 
 

 

＊Os donos devem recolher e levar as fezes dos seus cães para casa.  

Taxas (favor levar o valor exato) :  Cães registrados (só vacina) .............3.220 ienes. 
                                Registro + vacina............................... 6.220 ienes. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Seikatsu Kankyo Ka tel: 22-4140, Centros de Atendimentos de 
Maruko tel. 42-1216, Sanada tel. 72-0154 e Takeshi tel. 85-2827 

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

 

 
Vacina contra Influenza para idosos 
● Poderão ser vacinados:   

① Cidadãos com idade superior a 65 anos que expressem o desejo de tomar a vacina. 

② Pessoas com idade entre 60 e 65 anos portador de Cartão de Deficiente Físico de grau 1 de doenças 

do coração, rins, aparelho repiratório, deficiência imunológica ou atestado médico que confirme a doença 
acima mencionada. 

● Período de vacinação: 01 de outubro (terça) a 31 de dezembro (terça) 

● Local: Instituições Médicas credenciadas 

● Taxa: 1.000 ienes, gratuita para membros da família que recebe auxílio de  
subsistência (seikatsu hogo) 

● Levar: Documento que comprove idade e endereço (cartão do seguro saúde,  
carteira de motorista, etc.) e termômetro. 

① Fazer reserva antecipada telefonando para o hospital onde deseja tomar a vacina. 

② Tomar a vacina quando estiver em boas condições de saúde. 

③ Medir a febre e preencher o formulário de vacinação do hospital.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin Ka, telefone 28-7124, Centros de 
Atendimentos de Maruko tel. 42-1117, Sanada tel. 72-9007 e Takeshi tel. 85-2067 

 
☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。☆。 
SAÚDE 
 
VACINA PREVENTIVA – Tetra combinada (Difteria, tétano, coqueluche e Pólio inativada) -  
(SANSHU KONGO) 

 
Período: durante o ano todo até 31 de março de 2014. Ao completar 3 meses de 
idade a criança deverá receber 3 doses, com intervalos de 20 a 56 dias entre uma 
dose e outra e o reforço entre 1 ano a 1ano e meio após a 3ª.dose.   
Local: Clínicas e hospitais credenciados    

 
 

Região Data Horário Local 

Ueda 06 outubro 
9h ~  9h30 Estacionamento do Shioda Chiiki Jichi Center  

10h10 ~ 11h Em frente à entrada do Ueda Godo Chosha 

Maruko 20 outubro 8h30 ~ 9h Estacionamento do Maruko Chiiki Jichi Center 

Sanada 05 outubro 

9h ~ 9h10 Motohara Ninaite Kenshu Center 

9h20 ~ 9h30 Estacionamento do Sanada Chiiki Jichi Center 

9h40 ~ 9h50 Estacionamento da escola Soehi Shougakko 

10h20~ 10h30 Sugadaira Kouguen Kokusai Resort Center 

Takeshi 20 outubro 10h ~ 11h Estacionamento doTakeshi Chiiki Jichi Center 



 
 
VACINA COMBINADA CONTRA SARAMPO – RUBÉOLA   ( MASHIN FUUSHIN)  
1a. fase: ao completar 1 ano e antes de completar 2 anos de idade 
2a. fase: crianças entre 5 a 7 anos (antes de ingressar na escola primária – shougakko)  

e as que nunca foram vacinadas contra sarampo e rubéola. 
Local: Clínicas e hospitais credenciados     
Maiores informações: Tel 0268-28-7123  

 
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 (outubro) Local Recepção 

Exames 

4 meses 07/mai ~ 12/jun/2013 11 (sexta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Dezembro/2012 25 (sexta) 

1 ano e 6 meses Março/2012 08 (terça) 

2 anos-odontológico 01/set ~ 15/out/2011 15 (terça) 

Aulas  7 meses Março e abril/2013 29 (terça) 9h45 ~10h 

 

 
Idade Nascidos em Data (outubro) Local Recepção 

Exames 
04 meses Maio e junho/2013 03 (quinta) 

Sanada 

13h ~ 13h15 

2 anos-odontológico Agosto ~ outubro/2011 31 (quinta) 9h ~ 9h15 

Aulas 07 meses Março/2013 17 (quinta) 9h50 ~ 10h 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER           Tel: 23-8244 

Idade Nascidos em Data (outubro) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31 /maio/2013 18 (sexta) 
Ueda 

12h30~ 
13h45  

01 ~ 15 /junho/2013 24 (quinta) 

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

08 (terça) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/março/2012 09 (quarta) 
 
Ueda 
 

01 ~ 15/abril/2012 30 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/julho/2011 01 (terça) 
12h30~ 
13h15 

16 ~ 31/julho/2011 22 (terça) 

Julho e agosto/2011 29 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/setembro/2010 04 (sexta) 
Ueda 12h30~ 

13h45 
16 ~ 30/setembro/2010 25 (sexta) 

Agosto e setembro/2010 11 (sexta) Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 28/fevereiro/2013 03 (quinta) 
Ueda 

9h30~ 
9h45 

01 ~ 15/março/2013 31 (quinta) 

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

18 (sexta) Kawanishi 

Aniversário 

(1 ano) 
 

01 ~ 10/outubro/2012 02 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/outubro/2012 09 (quarta) 

21 ~ 31/outubro/2012 23 (quarta) 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de outubro de 2013 

10 meses 16/novembro ~ 15/dezembro/2012 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 



 
 

 
 

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 (clíninica 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 (outubro) Local Horário 

Exames 4 meses 07/maio~ 12/junho/2013 11 (sexta) Maruko 12h30~13h15 

Aulas Aniversário 1 ano Setembro ~ nov/2012 28 (segunda) Takeshi 9h30 ~ 9h40 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 

Ano 
2013 

Clínico Geral Cirurgião Ginecologista 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

06 de 
out 

Sato-gastro Chuo 1 22-2342 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
clínic 

Ueda
hara 

26-3511 
Yamada Shimonogo 26-8181 Risaati Paaku Shimonogo 37-1133 

Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda seikei-ortop Tokida 2 75-7518 

Midorigaoka-otor Chuo nishi 2 26-8737 

 
13 de 
out 
 

Gono Kojima 38-0101 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 
Ueda Seikyo Kamishiojiri 23-0199 Asaji seikei-ortop Shimonogo 38-1313 

   Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

   Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

14 de 
out 

Wakata Shinmachi 38-2540 Matsutaka-oftalm Tokida 2 22-0809 

   
Miyasaka Tokida 2 22-0759 Kangawa Aokubo 34-5151 

   Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

   Sumiyoshi-otorrin Sumiyoshi 22-3387 

20 de 
out 

Komatsu Ueda 27-2200 Kobayashi Tokida 3 22-6885 
Shi 
San 
Fujin 

Mido 
riga 
oka 

22-1573 
Kouda clínica Koaso 38-3065 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

Nisshindo Chuo 3 22-0558 Iida seikei-ortop Uedahara 28-1211 

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

27 de 
out 

Handa Nakanojo 28-0888 Tanaka clínica Tokiiri 23-5757 

   

Koizumi Koizumi 81-0088 Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

Chikumaso -  
psiquiatria 

Chuo higashi 22-6611 
Shimogata seikei 
- ortopedista 

Yoshida 35-5252 

Jounan Gosho 22-3481 Iijima-otorrino Ote 1 22-1270 


