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       Distribuição Gratuita 

 
17 de junho, dia dos pais no Japão 

Pai, 
O teu carinho e companheirismo são essenciais na vida de seus filhos,  
por isso semeie a boa semente para que colha abundantemente os seus frutos  
com amor e alegria. 
Parabéns pelo seu dia                                                Cleide Uta 

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

Subsídio Infantil – Jidou Teate 
O 「Subsídio à Criança 」(Kodomo Teate) passou a se chamar 「Subsídio Infantil, Pagamento Especial」
(Jidou Teate, Tokurei Kyuufu) à partir de abril de 2012. Não houve alteração no valor do subsídio porém 
será aplicado o limite da renda familiar à partir de junho . 
O pagamento referente ao Subsídio à Criança dos meses de fevereiro e março e Subsídio Infantil 
referente aos meses de abril e maio será depositado no dia 08 de junho na conta bancária indicada. 
Confirmar o pagamento através da caderneta bancária (Não foi aplicado o limite da renda familiar no 
pagamento de junho). 

Em meados de junho a Prefeitura de Ueda enviará o formulário 「Notificação da Situação Atual (Guenkyo 

Todoke)」 que é um documento muito importante para poder receber o subsídio infantil. 

Providenciar as formalidades até a data estabelecida. 
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 NOS SÁBADOS 

 

 
 
 
 

 

Quantos somos? (dados de 27/abril/2012) 
População japonesa de Ueda: 158.633       
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 969     
Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.897 

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 

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

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

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

23/jun 
a) Seiyu (Filial Ueda  

Higashi-próx. Jusco) 
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


Inscrições para casas ou apartamentos da  
Prefeitura de Ueda 
Divulgação das moradias à partir de 31 de maio (quinta) 
Período de inscrição:  
06 de junho (4a feira) ~ 13 de junho ( 4a feira) no setor de moradias Juutakuka da Prefeitura de Ueda ou 
nos postos de Atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi das 8:30 ~ 17:15h (exceto sábado).  
Haverá atendimento no domingo dia 10 de junho somente na prefeitura de Ueda das 12:00 às 16:00h.  
O ingresso na moradia será decidido por sorteio conforme abaixo. 
Data: 21 de junho  (5a feira)  
Local : Shimin Kaikan ( Castelo de Ueda) – 2o andar  
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  

 

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

Inscrições para casas ou apartamentos da Província de Nagano 
Período de inscrição: 04 de junho (2a feira) ~ 08 de junho (6a feira)  
Horário: 9:00 ~ 17:00h  
Local da inscrição: Juutaku Kyougo Kousha Ueda Kanri Center Ueda Godo Chousha – Minami Tou  
Sorteio: 13 de junho (quarta) no 2º andar do Goudo Chousha Minami Tou 
Informações sobre a inscrição à partir de meados de maio diretamente no J 
uutaku Kyougo Kousha ou no site da Província de nagano. 
Maiores informações: Jutaku Kyokyu Kousha Ueda Kanri Center    

Telefone: 29-7010 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Vales para compras nas lojas da região de Ueda 
Shinshu Ueda Premiun Shouhin Ken  
 
O conjunto de vales no valor total de 11.000 ienes será vendido por 10.000 ienes ( cada conjunto contém 
5 vales de 1.000 ienes e 12 vales de 500 ienes). 
Poderão comprar até 10 conjuntos (100.000 ienes) por pessoa.  
Os vales para compras poderão ser utilizados nas lojas conveniadas da região de Ueda no período de 17 
de junho ao dia 04 de novembro (após esta data não terá mais validade) .  
A lista das lojas conveniadas será publicada no encarte do jornal do dia 10 de junho  (domingo) ou na 
HP da Prefeitura de Ueda. 
Nas lojas de grande porte poderão utilizar somente vales de 1.000 ienes e nas de pequeno e médio 
portes poderão utilizar os vales de ambos os valores.  
Na compra dos vales, poderá ser sorteado com 5 kilos de arroz . Algumas lojas estarão oferecendo 
promoções .  

Data e local das vendas dos vales: 
17 de junho (domingo) das 10 às 16 horas: 
Ueda Shoko Kaiguisho, Shioda Kouminkan, Maruko Chiiki Jichi Center , Ueda Shi Shokokai Takeshi 
Shisho, Kakeyu Onsen Kouryu Center, Sanada Machi Shoko Kaikan. 
À partir de 18 de junho (segunda ) exceto finais de semana e feriados, das 9:30 às 16:30h. 
Ueda Shoko Kaigui sho, Ueda Shoko kaigui sho Shioda Shisho, Ueda Shi Shoko Kai Honsho, Ueda Shi 
Shokokai Takeshi Shisho, Kakeyu Onsen Kouryu Center, Sanada Machi Shoko Kaikan. 
Os vales são limitados. Caso acabem de vender todos no dia 17, a venda será finalizada. 
Maiores informações: Ueda Shoko Kaigui Jo tel. 22-4500 

Ueda Shi Shoko Kai tel. 42-2213, Sanada Shoko Kai tel. 72-4050 

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

Estágio durante as férias de verão 
Seleção de estudantes do segundo grau (Kouko) ou universitários para estágio (internship) durante as 
férias de verão.  
Inscrição: Através de telefone para Ueda Shokugyo Antei Kyoukai.  
Maiores informações: Ueda Shokugyo Antei Kyoukai (localizado no prédio da Câmara de Indústria e 
Comércio de Ueda  Shouko Kaigui Sho) tel. 22-4500  

 



 

Alistamento Militar 
Os brasileiros do sexo masculino, residentes no exterior, devem alistar-se no primeiro  
semestre (até 30 de junho) do ano em que completarem 18 anos de idade, junto à  
repartição Consular do Brasil mais próxima. 

Os brasileiros que completarem 28 anos de idade podem solicitar ao Consulado o 
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Esse certificado libera o brasileiro da 
apresentação anual obrigatória. 
Maiores informações no site do Consulado do Brasil:  
http://www.consbrasil.org/index.php/servicos-consulares/documento militar 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Consulta jurídica gratuita com tradutor 
 
Para estrangeiros e pessoas com dificuldade de comunicação no idioma japonês residentes na província 
de Nagano. Consulta com advogado sobre questões trabalhistas, assuntos monetários, guarda de 
criança, herança, etc. em Ueda. 
Local: Ueda Chuo Kouminkan (Ueda shi Zaimokucho 1-2-3) 
Data: 29 de julho (domingo) em Ueda , necessário fazer a inscrição até o dia 20 de julho. 
Horário: 10:00 ~ 12:00h e 13:00 ~ 15:00h (60 minutos por pessoa) 
 
Consulta em Ina e Matsumoto, com advogado e despachante ( sobre visto, naturalização, casamento, 
divórcio,etc.). 
     24 de junho (domingo) em Ina, inscrição até 15 de junho 
     26 de agosto (domingo) em Matsumoto, inscrição até 17 de agosto 
Inscrição: Atendentes de Apoio da Comunidade Multicultural tel. 026-235-7186  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
Consultas para mulheres sobre  

preocupações do cotidiano (em japonês)  
 

Membros de Proteção dos Direitos Humanos das Mulheres estarão  
atendendo mulheres com problemas diversos.  
As consultas serão gratuitas e o assunto será mantido  
em sigilo absoluto. 
Data: 17 de junho (domingo) das 13:00 às 16:00h 
Local: Prédio Páleo (em frente à estação de Ueda) 2º andar  
Maiores informações: Ueda Jinken Yougo Iin Kyouguikai telefone: 23-2001 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Consultas sobre problemas das crianças 
 
Membros de Proteção dos Direitos Humanos estarão atendendo às consultas sobre problemas das 
crianças tais como:  maus tratos (Ijime) entre colegas, violência, espancamentos, não frequenta a 
escola, problemas familiares, etc. 
Os conteúdos das consultas serão mantidos em sigilo absoluto. 
Poderão se consultar por telefone. As consultas serão gratuitas e não haverá necessidade de marcar 
com antecedência. 
Data: 09 de junho (sábado) das 10:00 às 16:00h. 
Local: Shimin Plaza Yu       
Poderão se consultar os pais com a criança ou somente criança com problema. 
Telefone para consulta no dia: Shimin Plaza Yu tel.23-5393 
Maiores informações: Ueda Jinken Yougo Iin Kyouguikai telefone 23-2001 
 

 



Show do ventríloco Ikkokudou 
Data: 11 de Agosto (sábado) à partir das 14:00 horas 
Local: Maruko Bunka Kaikan Celless Hall 
Taxa : 2.500 ienes para público em geral e 1.000 ienes para estudantes menores de 2º Grau (Kouko). 
Ingressos à venda no Maruko Bunka Kaikan, Shinshu Kokusai Ongaku Mura, Loja de instrumentos 
musicais Kinkoudo Gakki Ten, Heiando de Ueda e Shiodano e pelo site EVENT-NAGANO. 
Maiores informações: Maruko Bunka Kaikan tel 42-0001 

 

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

VAMOS BRINCAR!! 
Vamos aumentar o círculo de amizades com crianças de vários países.  
Data: 17 de junho das 10:00 às 12:00 horas 
Local: Fureai Fukushi Center 2º andar   
Levar: Bebida, toalha, etc. Comparecer com roupa adequada . 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka  telefone: 22-4100 ramal 1356 ou 1308. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Conhecendo as culturas – Culinária brasileira 
Data: 17 de junho (domingo) à partir das 13:00 horas 
Local: Chuo Kouminkan 
Preparo do pão de queijo, arroz doce e cafezinho brasileiro com a  
orientação da ala feminina da Associação Brasileira de Ueda. 
Inscrições: Até 20 pessoas por ordem de inscrição.  
Taxa: 700 ienes para ingredientes (pagamento no dia)  
Levar: Avental e lenço para cabeça 
Data da inscrição:  À partir de 23 de maio por telefone ao Chuo Kouminkan nos dias úteis. 
                  Final de semana para sra. Assai por telefone 25-3511 
Maiores informações: Chuo Kouminkan tel. 22-0760 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Aula de Controle do peso 
 
Aula com objetivo de eliminar a obesidade através da combinação de  
exercícios aeróbicos e de musculação. 
Conteúdo: 

① Medição da capacidade física antes e depois do curso: 13 de junho e  
19 de setembro (quartas) das 19:00 às 20:30 horas. 

②  Exercícios: Todas as quartas feiras à partir de 20 de junho até 26 de setembro (total 13 aulas) das 
19:30 às 20:30 horas, exceto dia 15 de agosto. 

③ Orientação e consulta sobre nutrição.  Maiores informações serão enviados 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: 20 pessoas (Caso ultrapasse o limite de vagas, serão decididos por sorteio) 
Taxa: 1.500 ienes 
Inscrição até 01 de junho por telefone ao Kenko Suishin ka tel 28-7123 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Aqua Plaza Ueda –  
Abertura da piscina Ogawa pool 
 
Abertura da piscina Ogawa pool e sundeck à partir de 16 de junho (sábado) 
a 31 de agosto (sexta) no horário das 10:00 às 17:00h. 
Conforme o clima, poderá fechar. 
Maiores informações: Aqua Plaza Ueda tel. 26-2626 

 



 
Junho é o mês para  
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, perceber rachaduras no solo,  
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｣ . 

Maiores informações: Prefeitura de Ueda Kiki Kanri Bousai Ka tel. 21-0123 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

Utilização dos Agrotóxicos com segurança 
Para prevenir acidentes com agrotóxicos, solicitamos manusear corretamente. 
- Utilizar somente agrotóxicos aprovados para uso em cultivos de produtos agrícolas . 
- Utilizar os agrotóxicos obedecendo as instruções sobre cuidados e recomendações 
 contidas nas bulas. 
- Antes de utilizar os agrotóxicos, avisar a vizinhança e tomar cuidados para não  
espalhar nas redondezas. 

- Anotar a situação da utilização para controle. 
- Trancar à chave em local adequado onde se guardam os agrotóxicos, tomando  
cuidados para não perder e não ser roubado. 

- Para desfazer dos agrotóxicos que não estão sendo utilizados ou vazilhas e sacos  
vazios, consultar a cooperativa agrícola (Noukyou) ou loja especializada. Jamais joguem nos rios. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda Setor Nouseika, telefone: 23-5122  

 

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

Sistema de Assistência Médica  
Subsídio dos Custos de Tratamento Médico 
 
É o sistema de ajuda, pela Prefeitura, de uma parte do pagamento das despesas médicas. A atual  
caderneta do subsídio dos custos de tratamento médico ( cor verde) terá validade até 31 de julho  
de 2012. A nova caderneta será enviada no final de julho após conferir a renda familiar e os requisitos 
para receber a ajuda.  
Ítens importantes: Situação no dia 01 de janeiro de 2012 

① Se não estava cadastrado na cidade de Ueda na data acima, deverá apresentar o Atestado de renda 
Shotoku kazei shoumeisho. 

② Se estava cadastrado na cidade de Ueda na data acima necessitará da declaração de renda. Caso 
não tenha feito, fazê-lo o mais breve possível.   

Para as crianças até a 3ª.série do ginásio (chuugakko) não será aplicado o limite da renda familiar. 
Para famílias de pai ou mãe solteiros, poderão receber o subsídio até 18 anos de idade ou até 20 anos 
de idade caso apresente o comprovante de frequência na escola do 2º grau (Kouko) e com renda familiar 
dentro do limite estabelecido. 
Para outros casos, informar-se na Prefeitura setor Fukushi Ka. 
Caso haja mudança na conta bancária ou no Seguro de Saúde, informar a Prefeitura. 
Maiores informações na Prefeitura de Ueda setor Fukushi Ka tel. 23-5130 
 
 



Ajuda financeira para Cirurgia de esterilização de cães e gatos 
Poderão obter a ajuda parcial da despesa de cirurgia para esterilizar cães e gatos conforme abaixo:  

Período: De 01(sexta) a 30(sábado) de junho. 
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 na clínica veterinária à partir de 01 de maio (terça). 
Maiores informações: Nagano Ken Doubutsu Aigo Kai Josho Shibu Jimukyoku tel: 25-7153 e Nagano 
Ken Juishi Kai Josho Shibu tel. 23-6058  
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

SAÚDE 

 
VACINA PREVENTIVA - TRÍPLICE (Difteria, tétano e coqueluche) -  (SANSHU KONGO) 

 
Período: durante o ano todo até 31 de março de 2012. Ao completar 3 meses de 
idade a criança deverá receber 3 doses, com intervalos de 3 a 8 semanas entre uma 
dose e outra e o reforço entre 1 ano a 1ano e meio após a 3ª.dose.   
Local: Clínicas e hospitais credenciados    

 
 
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  

 
VACINA CONTRA PÓLIO (1ª fase)  
 

Região Dia(Junho) Local Nascidos Horário 

Ueda 05(terça) Kenko Plaza Ueda e Shioda Kouminkan Maio ~out/2011 13:30 ~14:10 

Maruko 
05 (terça) 

Maruko Hoken Center 
Maio ~ julho/2011 

13:00 ~ 13:30 
11 (segunda) Agosto ~ out/2011 

Takeshi 07 (quinta) Takeshi Kenkou Center Maio ~ out/2011 13:00 ~13:15 
 

Levar: Caderneta Materno-Infantil (Boshitecho), questionário, termômetro e autorização (caso não esteja 
acompanhado por nenhum dos pais ou responsável). 

A vacina contra Pólio deverá ser tomada em duas fases entre 3 meses a 7 anos e 6 meses de idade com 
intervalo de 41 dias entre a 1ª e 2ª fase . As crianças nascidas antes de novembro de 2010 e que ainda 
não tomaram a vacina, deverão tomá-la nesta campanha. A vacinação para crianças nascidas após 
novembro de 2011 será na 2ª fase (outono) .  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Kenko Suishin ka tel. 23-8244 

 
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 11/janeiro~ 05/fev/2012 07 (quinta) 

Maruko 
12:30 ~13:15 

10 meses Agosto/2011 29 (sexta) 

1 ano e 6 meses 11 ~ 30/novembro/2010 12 (terça) 

2 anos-odontológico Maio e junho/2010 19 (terça) 

3 anos 16/abril ~ 31/maio/2009 22 (sexta) 

Aulas  7 meses Novembro e dezembro/2011 26 (terça) 9:45 ~10:00 

 
 

 
 Idade Nascidos em Data (junho) Local Recepção 

Exames 3 anos abril ~ junho/2009 22 (sexta) 
Sanada 

13:15 ~ 13:40 

Aulas 7 meses Novembro/2011 29 (sexta) 9:50 ~ 10:00 

 

 

 

 Idade Nascidos em Data (junho) Local Horário 

Exames 4 meses 11/janeiro ~ 05/fever/2012 07 (quinta) Maruko 12:30 ~13:15 

 

 
 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER           Tel: 23-8244 

 Idade Nascidos em Data(junho) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31 de janeiro de 2012 07 (quinta) 
Ueda 

12:30~13:45  

01 ~ 15 de fevereiro de 2012 21 (quinta) 

16/jan /2012 ~ 15/fev/2012 Região: 
Shioda, Kawanishi, Kawabe e Izumida  

22 (sexta) Shioda 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 30/novembro/2010 13 (quarta) 
Ueda 

01 ~ 15/dezembro/2010 27 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/março/2010 05 (terça) 
Ueda 

12:30~13:15 
16 ~ 31/março/2010 26 (terça) 

01/março ~ 30/abril/2010 Região: Shioda e 
Kawanishi 

12 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/maio/2009 15 (sexta) 
Ueda 

12:30~13:45 
16 ~ 31/maio/2009 29 (sexta) 

01/abril~ 31/maio/2009 Região: Shioda e 
Kawanishi 

08 (sexta) 
Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/outubro/2011 07 (quinta) 
Ueda 

9:30~9:45 

01 ~ 15/novembro/2011 21 (quinta) 

Novembro/2011  Região: Shioda, 
Kawanishi, Kawabe e Izumida 

19 (terça) Shioda 

Aniversário 

(1 ano) 
 

01 ~ 10/junho/2011 06 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/junho/2011 13 (quarta) 

21 ~ 30/junho/2011 27 (quarta) 

Nas Instituições Médicas da cidade de Ueda durante o mês de junho de 2012 

10 meses 16/julho ~ 15/agosto/2011 Necessário marcar com antecedência  

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

   TAKESHI KENKO CENTER            Tel: 85-2067 



 
Centro de Atendimento Emergencial  
 
Machucados que necessitem de ortopedistas ou de atendimento emergencial após  
23:00h 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 

 
CLINICA 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 (clín geral),  
Horário: De segunda a sábado das 20:00 às 23:00h. Consulta por telefone das 19:00 às 23:00h. 
Fechado :  Domingos, feriados, 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: Caderneta 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 9:00 às 15:00 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)   
Informações sobre médicos e hospitais de plantão podem ser obtidas 24h através de telefone, fax ou 
internet. Telefone ou fax: 0120-890-421   
Internet: http://www.qq.pref.nagano.jp/qq/sho/qqtpforisr_in1.aspx?cd=02 
 

Ano 
2012 

Clínico Geral Cirurgião Ginecologista 

Médico Endereço Tel Médico Endereço Tel Méd End Tel 

03 
junho 

Ueda Chuo1 22-3580 Ueda Chuo 1 22-3580 

   

Tsuiji Tsuiji 29-8686 Matsutaka-oftalm Tokida 2 22-0809 

 
Heart 
 

 
Fumiiri 
 

 
23-0386 
 

Kangawa Aokubo 34-5151 

Akiwa-dermatol Akiwa 28-5177 

Kanai-otorrino Kokubu 22-9716 

10 
junho 

Yoda Tokiwagui 5 28-1223 Kobayashi Tokida 3 22-6885 Shi 
San 
Fujin 
Ka 

Mido 
riga 
oka 

22-1573 
 
Iijima 
 

 
Tsuiji 
 

 
22-5011 
 

Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

Iida Seikei-ortop Uedahara 28-1211 

Nagashima-otorr Nakanojo 23-8734 

17 
junho 

Yoshida Tokiiri 24-1222 Ando Chuo nishi 1 22-2580 

   

Kawanishi 
Seikyo 

Nikota 31-1411 Tanaka clínica Tokiiri 23-5757 

 
 
Harada 
 
 

 
 
Oya 
 
 

 
 
36-0520 
 
 

Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

Shimogata- 
ortopedista 

Yoshida 35-5252 

Midorigaoka- 
otorrino 

Chuonishi 2 26-8737 

24 
junho 

Kawanishi Hoya 38-2811 Kawanishi Hoya 38-2811 

   
Kosato-derm Kosato 28-4111 Otani-ortop Tokida 3 27-2220 

Uedahara Life Uedahara 22-0873 Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

Ikeda Uedahara 22-5041 Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

http://www.qq.pref.nagano.jp/qq/sho/qqtpforisr_in1.aspx?cd=02

