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CONSULADO ITINERANTE EM UEDA 
Data: 21 de dezembro de 2013 (sábado) 

             Local: Maruko Bunka Kaikan – Kamimaruko 1488 

 

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

Ueda Tabunka Kouryu Festa 2013 
Exposições de painéis, degustação de comidas típicas e apresentações  
de danças e músicas de vários países. 

Local: Ueda Shi Chuo Kouminkan – Ueda Shi Zaimokucho 1-2-3 
Data: 01 de dezembro (domingo) das 10:00 ~ 16:00h 

Entrada: Gratuita 

 
Maiores informações: AMU- Ueda Shi Tabunka Kyousei Suishin Kyoukai, tel. 25-2631 

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

 
Revisão do salário mínimo por hora de trabalho na província de Nagano. 
“713 ienes por hora” a partir de 19 de outubro de 2013. 
O salário mínimo por região é aplicado a todos os empregados. 
Maiores informações: Ueda Roudo Kijun Kantoku Sho, tel. 22-0338 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

Ingeriu bebida alcoólica？ 

Não dirija e não deixe dirigir 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Quantos somos? (dados de setembro/2013) 
População japonesa de Ueda: 161.331       

Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 665    
Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.361 

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 

 
 
 

 
 
 

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

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 

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

Festival de Crisântemo-Sasara no Yu Kiku matsuri 
Local: Shiga Onsen Sasara no Yu 
Data: 26 de outubro até 09 de novembro (sábado) 
Horário: 10h ~ 15 h (final de semana e feriado até 16 horas)  

Maiores informações:Shiga Onsen Sasara no Yu, telefone 31-1126 

02/nov a)Tsuruya (Yamaguchi) b)Matsuya (Filial Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 

09/nov a) Seiyu (Filial Akiwa) b) Tsuruya (Filial Uedahara) c) Tsuruya (Filial Maruko) 

16/nov a) Yaofuku (Filial Kosato) b) A Coop (Filial Shioda)  

23/nov a) Seiyu (Filial Ueda  
Higashi-próx. ao Aeon) 

b) Shiodano Shopping ( Big) c) Takeshi Jichi Center 

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 



Seminário e Entrevista para trabalho 
Para as pessoas com previsão de concluir o ensino médio especializado  (Koutou Senmon Gakko) , 
técnico (Senshu Gakko),  superior e superior de curta duração (Daigaku e Tanki Daigaku),  
etc. em março de 2014 ou com menos de 3 anos após a formatura. 

☆ Entrevista para emprego 

 Data/horário: 08 de novembro (sexta) das 13h às 16horas. 

☆ Seminário para auxiliar os formandos na procura de emprego   

   Orientação sobre procedimentos para entrevista de seleção para emprego  「Auto apresentação 
para se destacar um pouco dos demais candidatos e ítens importantes na entrevista de seleção para 

emprego」 
Data/horário: 08 de novembro (sexta) das 12h às 12h50 
Participantes: 30 pessoas (participação gratuita) 
Inscrição: Até 06 de novembro por telefone 22-4500 – Ueda Shokugyo Antei Kyoukai 
Local: Ueda Tokyu In 

Maiores informações: Ueda Shokugyo Antei Kyoukai, telefone 22-4500 

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

  Palestra para prevenção de violência infantil 
Novembro é o mês de “Promover a prevenção contra violência infantil”. 
Vamos conhecer a realidade da violência infantil e os sentimentos das crianças  
com relação à mesma para pensar nas providências que os responsáveis e os  
moradores da região deverão tomar afim de criar, protegendo-as da violência.  
Poderão participar os moradores da cidade de Ueda.  
Inscrição antecipada desnecessária. 

Data: 02 de novembro (sábado) 
Horário: 10h45 ~ 12 horas 
Local: Delegacia de Polícia de Ueda, 4º. andar  
Palestrante: Kubota Hisayoshi - Chefe da Polícia de Ueda 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka, telefone 23-5106 

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

Novembro - Prevenção contra Violência Infantil 
A violência infantil é um problema social muito grave.  
Vamos almejar uma sociedade onde as crianças possam se desenvolver  
saudavelmente sem a violência infantil.  
Quando avistar uma criança que tenha possibilidade de estar sofrendo de  
violência infantil, solicitamos informar um dos setores abaixo : 
Prefeitura de Ueda setor Kosodate Kosodachi Shien Ka, tel. 23-5106;  
Centro de Atendimento de Maruko. tel 42-1039; Sanada, tel. 72-2203;  
Takeshi, tel. 85-2067 ou Nagano Ken Jidou Gyakutai, DV 24 horas Hot Line, tel.0263-91-2410 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Novembro - Enfatizar a assistência para educação dos jovens e crianças  
Todos os cidadãos desejam que as crianças e jovens, que serão o alicerce das  
gerações futuras, se desenvolvam saudavelmente e se tornem independentes  
e ativos dentro da sociedade. É importante que a família, a escola e a comunidade  
da região se unam para pensar na educação das crianças e jovens e cada qual  

cumpra a sua função. Vamos começar com a 「Campanha de Cumprimentos」. 
Durante o mês, os membros do Shounen Hodoo (orientadores dos jovens),  
juntamente com os moradores da região, farão atividades para vistoriar o ambiente social.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shougai Gakushu Ka, telefone 23-6370 

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

Problemas trabalhistas – Consulta com Despachante jurídico (em japonês) 
Consulta por telefone sobre a falta de pagamento do salário, das horas extras trabalhadas, etc. 
Data: 13 e 20 de novembro (quartas) das 17h às 20 horas. 
Taxa: Gratuita 
Telefone: 0120-448-788 (ligação gratuita) 
Maiores informações: Nagano Ken Shihou Shoshi Kai, tel. 026-742-7492  



 
Cerimônia do Dia da Maioridade da Cidade de Ueda 

SEIJIN SHIKI 2014 
Data: 12 de janeiro de 2014 (domingo) 
Poderão participar da cerimônia os jovens nascidos no período de 02 de abril de 1993 a  
01 de abril de 1994. 

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. 

Os jovens que não estão registrados em Ueda e não receberam o convite mas desejam 
participar da cerimônia, deverão se informar pelos telefones:  
Ueda 0268 23 6370, Maruko 0268 42 3147, Sanada 0268 72 2655  
ou Takeshi 0268 85 2030.  
 

Região 
Chuugakko que 

frequentou 
Local da Cerimônia Horário 

 
 
Ueda 

Ichu, Nichu, Sanchu Ueda Shimin 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 
 

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

 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃「Fique alerta até apagar o fogo!」＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃  

 
 Campanha Nacional de Prevenção de Incêndio de Outono  (09 ~ 15 de novembro) 

 
Com a chegada da estação favorável a incêndios, vamos ficar atentos com os 7 itens abaixo e tomar 
cuidado para que não ocorram incêndios. 
1. Não deixar produtos inflamáveis em volta da casa. 
2. Jamais fumar deitado e nem jogar restos de cigarros no chão. 
3. Enquanto estiver fazendo frituras, não ausentar-se do local. 
4. Não fazer fogueira quando estiver ventando forte. 
5. Não deixar as crianças brincarem com fósforos e isqueiros.  
6. Não sobrecarregar a tomada com vários plugues ao mesmo tempo. 
7. Não deixar objetos de fácil combustão perto do aquecedor (sutobu).  
◆De janeiro a setembro deste ano foram registrados 63 casos de incêndios em Ueda. Entre eles, 25 
foram causados por fogueiras. Ao fazer fogueiras, vamos nos prevenir contra incêndios avisando o 
Corpo de Bombeiros e evitando acendê-las em dias de muito vento. 
◆A utilização de sensor e alarme de incêndio residencial é obrigatória por lei, portanto as residências 
que ainda não os possuem, devem providenciar a instalação urgentemente. Os alarmes deverão ser 
testados (botão ou fio) todos os meses para a verificar o seu funcionamento. 
Informações: Ueda Chiiki Kouiki Rengo Shoubo Honbu Yobo Ka, tel. 26-0029 

 

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

Exposição de desenhos dos alunos da região de Josho 
Serão expostos obras de arte em quadros, desenhos, gravuras, 3D e outros, dos  
alunos do nível primário (shougakko) e ginasial (chuugakko) da região Josho. 
Entrada franca 
Data: 02 até 12 de novembro 
Horário: 9h ~ 16h30 (dia 12 até 16h) 
Local: Yamamoto Kanae Kinen Kan (Castelo de Ueda) 

Maiores informações: Josho Bijutsu Kyouiku Kenkyu Kai Jimu Kyoku, tel. 22-0804 

 



Cuidado com o Falso Pesquisador estatístico  
Foram constatadas várias ocorrências de falso pesquisador estatístico na Província de Nagano no 
período de abril a outubro do corrente ano. 
A pessoa se apresenta como pesquisador oficial do país para perguntar e roubar dados e informações 
pessoais ilegalmente . Solicitamos o máximo de cuidado e não fornecer seus dados pessoais .  
Caso receba visita ou telefonema de pesquisador suspeito, solicitamos avisar a Prefeitura de Ueda setor 
Koho Jouhou Ka, telefone 23-2235 ou Nagano Ken Jouhou Toukei Ka, telefone 026-235-7074  
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆             ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  

Aula de Velas Artesanais 
Confecção de velas natalinas 
●Data e local: 1 de dezembro (domingo) em Shinano Kokubunji Shiryou Kan e  

15 de dezembro (domingo) em Takeshi Tomoshibi Hakubutsu Kan 
●Horário: 13h30 às 16h 
●Participantes: 20 pessoas por ordem de chegada 
●Taxa: 200 ienes 
●Inscrição: até o dia anterior às aulas, por telefone no Takeshi Tomoshibi Hakubutsu Kan, tel.85-2474 

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

Aula de Esqui de 1 dia  
Será realizado o curso para aprimorar as técnica de esqui. Poderão participar os  
alunos de 4ª. a 6ª. série do nível primário (Shougakko Kougakunen) da cidade 
de Ueda.O curso acontecerá no terceiro domingo do mês quando a taxa  
do teleférico será gratuita para os alunos do nível primário (Shougakko). 
Data/ Local: 19 (domingo) de janeiro de 2014   
Local: Sugadaira Kouguen Ski Jo  
Participantes: Até 60 alunos por ordem de chegada.  
Taxa: 2.000 ienes (Inclui aula, almoço e seguro).  

Caso necessite alugar esquis, deverá pagar 1.500 ienes à parte. 
Inscrição: 18 de novembro ~ 13 de dezembro no setor Sport Suishin Ka da Prefeitura de Ueda, 

Maruko Sougo Taiikuka, Centros de Atendimentos de Sanada ou Takeshi. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Sport Suishin Ka, telefone 23-6372 

 

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

Aula de Esqui para alunos do ensino fundamental (Shougakko)  

 
Aula de esqui de nível básico e intermediário com duração de 2 dias com o objetivo de aprender as 

técnicas de esqui e fazer novas amizades. Poderão participar alunos(as)  
de quinta e sexta série do nível primário (Shougakko) da cidade de Ueda,  
que conseguem fazer atividades em grupo sem a presença de familiares. 
●Data: 5(domingo) e 6(segunda) de janeiro de 2014   
●Local: Estação de Esqui Sugadaira Kouguen Ski Jo 
●Vagas: Até 90 alunos por ordem de chegada 

●Instrutor: Reconhecido pela Liga Internacional de Esqui (Ueda Esqui Club)  
●Taxa: 9.000 ienes (inclusos despesas de transporte, hotel, teleférico, seguro, etc.)  
●Inscrição: De 18 de novembro (segunda) a 2 de dezembro (segunda) através de formulário da home 

page da Prefeitura de Ueda. Levar o formulário preenchido e a taxa de inscrição ao setor Sports Suishin 
Ka ou Maruko Sougo Taiku kan, Sanada, Takeshi Chiiki Kyouiku Jimusho. 
Informações: Prefeitura de Ueda, setor Sports Suishin Ka, tel. 23-6372  

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

Aula de Aeróbica         
Data: 17 de novembro (domingo) das 10h30 às 11h30.  
Local: Sanada Fukushi Center 
Taxa: 500 ienes (300 ienes para associados ) 
Levar: Toalha, sapato de uso interno e tapete para Ioga (ou toalha de banho) 
Inscrição: A partir das 10 horas do dia 07 de novembro (quinta), por telefone ou 

pessoalmente no NPO Houjin Sanada Sport Club, telefone 72-2657 



   Exame odontológico para crianças e responsáveis 
          Exames e consultas com dentista, instruções e prática para correta escovação,  

etc. com um profissional da higiene bucal. 
Data: 17 de novembro (domingo) das 10h às 11h30. 
Local: Kenko Plaza Ueda 
Taxa: Gratuita 
Reserva antecipada:  Até 11 de novembro (segunda) por telefone 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenkou Suishin Ka, telefone 23-8244   
。・。・♪。・☆。・♪。・☆。・♪♪。・☆☆。・♪♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・♪。・☆。・ 

Exame médico para estrangeiros 
Fazer o check-up é importante para prevenir doenças graves.  
Exames: Altura/peso/pressão arterial, sangue, urina, Raio X  

 para verificar anemia, tuberculose, pressão alta e diabetes. 
Consultas: Clínica geral, Pediatria e Dentista  
Taxa: 1.500 ienes para adultos e gratuita para menores de 15 anos de idade 
Data: 08 de dezembro (domingo) 
Recepção: 12h ~ 13h30 
Local: Nagano Chuo Byouin - Nagano-shi Nishi Tsuruga-machi 1570 

Maiores informações: Hokushin Internacional Health Information, tel. 090-4912-7936 (9h ~ 17h) ou  
Anpi, tel. 026-235-7186 (9h ~ 17h) 

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

Mudança na vacina Pneumocócica Infantil 
A partir de 01 de novembro, a vacina pneumocócica infantil 7 – valente, constituida por 7 sorotipos, terá 
incorporação de mais 6 sorotipos,  passando a Pneumocócica Infantil 13 - valente. 
Não haverá mudança nos procedimentos para a vacinação. Tomar as doses conforme o atual  
calendário de vacinação. 
Maiores informações na 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) 
 
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 
ma made ira . 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 Recepção 

Exames 

4 meses 13/jun ~ 10/jul/2013 07 (quinta) 

Maruko 
12h30 ~13h15 

10 meses Janeiro/2013 29 (sexta) 

1 ano e 6 meses Abril/2012 05 (terça) 

3 anos 01/set ~ 31/out/2010 15 (sexta) 

Aulas  Aniversário-1 ano Outubro e novembro/2012 26 (terça) 9h45 ~10h 

 

 
Idade Nascidos em Data (novembro) Local Recepção 

Exames 
10 meses Dez/2012 ~ janeiro/2013 26 (terça) 

Sanada 
13h15 ~ 13h40 

1 ano e 6 meses Março ~ abril/2012 08 (sexta) 

Aulas 
07 meses Abril/2013 20 (quarta) 9h50 ~ 10h 

Aniversário-1 ano Julho ~ setembro/2012 14 (quinta) 9h30 ~ 9h50 
 

    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/2013 15 (sexta) 
Ueda 

12h30~ 
13h45  

01 ~ 15 /julho/2013 28 (quinta) 

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

08 (sexta) Kawanishi 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 30/abril/2012 06 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/maio/2012 29 (sexta) 

16/março ~ 15/maio/2012  
Região: Shioda e Kawanishi 

22 (sexta) Shioda 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/agosto/2011 12 (terça) 
Ueda 

12h30~ 
13h15 16 ~ 31/agosto/2011 26 (terça) 

3 anos 
01 ~ 15/outubro/2010 07 (quinta) 

Ueda 
12h30~ 
13h45 16 ~ 31/outubro/2010 21 (quinta) 

A 
U 

L 
A 
S 

 

7 meses 

16 ~ 31/março/2013 14 (quinta) 
Ueda 

9h30~ 
9h45 

01 ~ 15/abril/2013 28 (quinta) 

Abril/2013  

Região:Shioda , Kawanishi, Kawabe e Izumida  
20 (quarta) Kawanishi 

Aniversário 

(1 ano) 
 

01 ~ 10/novembro/2012 06 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/novembro/2012 13 (quarta) 

21 ~ 30/novembro/2012 27 (quarta) 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de  novembro de 2013 
10 meses 16/dezembro/2012 ~ 15/janeiro/2013 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 (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 (novembro) Local Horário 

Exames 

4 meses 13/junho~ 10/julho/2013 07 (quinta) Maruko 12h30~13h15 

10 meses Dez/2012 ~ janeiro/2013 

14 (quinta) 
Takeshi 

13h ~ 13h10 

1 ano e 6 meses Abril e maio/2012 13h10 ~ 13h20 

3 anos Agosto ~ novembro/2010 12h50 ~ 13h 

Aulas 7 meses Março ~ maio/2013 25 (segunda) 9h30 ~ 9h40 

TAKESHI HOKEN CENTER         Tel: 85-2067 

Ano 
2013 

Clínico Geral Cirurgião Ginecologista 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

03 de 

nov 

Kawanishi Hoya 38-2811 Kawanishi Hoya 38-2811 

   
Suguiyama Chuo kita 26-8200 Otani-cirurgião Tokida 3 27-2220 

Suwagata Suwagata 25-5556 Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328    

 
04 de 

nov 

yamaguiwa Besshoonsen 38-7388 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

   Houden Tonoshiro 29-1220 Okada Chuo 6 24-2662 

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

10 de 
nov 

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

   Tsuiji Tsuiji 29-8686 Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Yoda Tokiwagui 5 28-1223 Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 

17 de 

nov 

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

   Ikeda Uedahara 22-5041 Watanabe Komaki 29-1112 

Heart Fumiiri 23-0386 Nagashima-otorr Nakanojo 23-8734 

23 de 

nov 
 
 

Yoshida Tokiiri 24-1222 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 

Ueda
hara 

clínic 

Ueda
hara 

26-3511 

Kawanishi 

Seikyo 
Nikota 31-1411 Risaati Paaku Shimonogo 37-1133 

Harada Oya 36-0520 Ueda Seikei-ortop Tokida 2 75-7518 

Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 Midorigaoka-otorr Chuo nishi 2 26-8737 

   Izumi-oftalmo Tenjin Ario 2
o
 75-8641 

24 de 
nov 

Iijima Tsuiji 22-5011 Saito Aokubo 35-0887 

Tsu 
noda 

Ueda 27-7760 
Kosato-derm Kosato 28-4111 Asaji seikei-ortop Shimonogo 38-1313 

Uedahara life Uedahara 22-0873 Imai-oftalmo Shimonogo 38-1700 

   Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 


