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ATENÇÃO!! O EXPEDIENTE SERÁ NORMAL NA PREFEITURA DE UEDA E ÓRGÃOS 

PÚBLICOS EM GERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO. (FECHADO SOMENTE AOS 

SÁBADOS E DOMINGOS)  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

        Classes de assistência para   

Tarefas das férias de verão ! 
 
 

Voluntários associados da AMU - Association for Multicultural community building of  
Ueda,  darão assistência para resolverem as tarefas dos cadernos de férias (Natsuyasumi chou),  
trabalhos das férias (Kousaku), etc para alunos de nacionalidade estrangeira que  
frequentam as escolas primária (Shougakko ) e ginasial (Chuugakko) da cidade de Ueda.  

★ Levar :Caderno de tarefa das férias de verão, livro didático, tema do trabalho  
das férias, estojo, bebida e toalha. 

★ Local, data e horário ★ 

 Classe  Local Data Horário 

Alunos do  
Shougakko  

Kangawa Kyoushitsu  
Kangawa 
Kouminkan 

07, 08/agosto 9:30 ~ 11:30 

Seibu Kyoushitsu  Seibu Kouminkan 02, 08, 17/agosto 9:00 ~ 11:30 

Jounan Kyoushitsu  Jounan Kouminkan 01, 02/agosto 9:30 ~ 11:30 

Shioda Kyoushitsu Shioda Kouminkan 
30/julho e  
01/agosto 

9:30 ~ 11:30 

Alunos do  
Shougakko 
e 
Chuugakko 

Josho Nihongo Kouza Ueda Souzokan 05, 12/agosto 13:30 ~ 15:00 

Fureai Nihongo  
Kyoushitsu 

Ueda Fureai Fukushi  
Center 

29/julho,  
05, 12, 19/agosto 

10:00~ 12:00 

Minori no Kai Shimin Plaza Yu 04, 11, 18/agosto 13:15 ~ 15:00 

Minna no Nihongo  
Hiroba Tarouyama 

Uenogaoka Kouminkan 
28/julho, 11 e  
18/agosto 

13:00 ~ 15:00 

Yu Ai Maruko  
Nihongo Kyoushitsu 

Maruko Voluntee  
Chiiki Katsudo Center 

28/julho, 
04 e 18/agosto 

10:00~ 12 :00 

★ Maiores informações ★ 
 AMU - Association for Multicultural community building of Ueda - Ueda Fureai Fukushi Center Ueda Shi,  

Chuo 3-5-1, Shi, Telefone e Fax  25-2631 E-mail：ueda_tabunka@po15.ueda.ne.jp 

 

 
 
 
 
 
 
 

Façam suas tarefas  
escolares e vamos  
aproveitar as férias de  

verão ao máximo! 



Ingeriu bebida alcoólica？ 

NÃO DIRIJA E NÃO DEIXE DIRIGIR 
 
 
 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXOS RECICLÁVEIS NOS SÁBADOS 

 
 
 
 
 
 

A Coleta de lixos e atendimento no Ueda e Maruko Clean Center no feriado de finados 
serão efetuados normalmente. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Haikibutsu Taisaku ka   tel.22-0666 

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

Atenção para novos procedimentos para mudar de cidade  

Conforme o novo Sistema de Registro Básico de Residentes que entrou em vigor a partir do dia 09 de 
julho de 2012, as pessoas que mudarão de cidade deverão: 
-  Notificar e solicitar o Tenshutsu Shoumei Sho na prefeitura da atual cidade antes de se mudar.   
-  Notificar o novo endereço na Prefeitura da cidade onde irá residir apresentando Tenshutsu Shoumei  

Sho, carimbo-inkan e documento de identidade dentro de 14 dias a partir da data da mudança ao  
novo endereço.  

-  Caso não notifique dentro do prazo determinado, sem motivo justo, poderá ficar sujeito ao pagamento 
de até 50.000 ienes pelo não cumprimento das obrigações.  

-  Em caso de retorno ao país de origem também deverá notificar a prefeitura. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Shimin Ka tel. 22-4100 ramal 1397, 1308. 

 

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

Consulta jurídica gratuita com tradutor 
Para estrangeiros ou pessoas com dificuldades de comunicação em idioma japonês,  
residentes na província de Nagano.  
Consulta com advogado e despachante no dia 26 de agosto (domingo) em Matsumoto, inscrição até 17 
de agosto através de telefone para atendentes de Apoio da Comunidade Multicultural  
tel. 026-235-7186  
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Troca do aparelho de Registro de água  
O aparelho de registro de água deverá ser trocado a cada 8 anos, conforme a lei.  
As obras para trocas dos registros serão realizadas pelos trabalhadores portando Carteira de 
Funcionário, após entregar os avisos sobre necessidade da troca do registro aos usuários dos serviços 
de água municipal que possuem registros que deverão ser trocados este ano. 
Para realização da troca do registro será necessário entrar na área de sua propriedade, solicitamos 
compreensão e colaboração. 
Data: Região de Ueda: agosto ~ março/2013, Região de Maruko e Sanada: setembro ~ novembro, 
Região de Takeshi: setembro.  
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Service Ka tel. 23-8243 

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 

Quantos somos? (dados de 06/julho/2012) 
População japonesa de Ueda: 158.536       
Nº. de brasileiros registrados em Ueda: 912    
Total de estrangeiros registrados em Ueda: 3.841 

04/ago a)Tsuruya (Yamaguchi) b)Matsuya (Filial Kawanishi) c) Seiyu (Sanada) 

11/ago a) Seiyu (Filial Akiwa) b) Tsuruya (Filial Uedahara) c) Tsuruya (Filial Maruko) 

18/ago a) Yaofuku (Filial Kosato) b) A Coop (Filial Shioda)  

25/ago 
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


Prevenção contra Terremotos 
~Conhecer os perigos dentro de casa e prevenir~ 
Baseado em terremotos anteriores, constatou-se que as quedas de móveis e dos objetos que estavam 
em cima dos armários foram as grandes causas de mortes e ferimentos. É importante garantir a 
segurança na residência e local de trabalho, onde passamos a maior parte do dia. 
Prevenção: 

① Fixar os móveis para evitar a queda e posicioná-los prevendo a direção que poderão cair. 

② Deixar sempre preparado o extintor de incêndio para prevenção. 

③ Deixar preparado mochila com objetos de primeiras necessidades em local de fácil acesso para casos 
de evacuação. 

Como fixar os móveis: 
- Guarda roupas: Utilizar a cunha/calço (Sutoppa) na parte inferior e fixador regulável em forma de vara 
(Pooru) na parte superior dos móveis. O fixador regulável (pooru) deve ser instalado perto da parede, no 
pequeno espaço entre o teto e o armário. 
- Armário para louças: Fixar na parede com fixador metálico em L (L ji gata kanagu) ou arame, instalar 
tranca nas portas e colar filme de plástico (fuirumu) nos vidros.  
- Estantes de livros: Fixar na parede com fixador metálico em L (L ji gata kanagu) ou arame, guardar 
livros pesados na prateleira inferior, fixar cintos ou cordas nas extremidades duras da estante para evitar 
quedas de livros.  
- Aparelhos de TV: Colar o calço fixador (nenchaku matto) e fixar o aparelho na parede com arame. 
- Geladeira: Fixar na parede com arame. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Passagem de Ônibus gratuita (circular de Ueda)   
 
Durante as férias de verão, as crianças até o nível primário poderão andar de 
ônibus na cidade de Ueda gratuitamente utilizando o passe ( Kids Pass)  
distribuído pelas escolas primária  (Shougakko) . 
Período: 24 de julho a 22 de agosto.  
Caso deseje o passe (Kids Pass) para crianças menores, antes da idade escolar, solicitar na prefeitura 
de Ueda setor Chiiki Koutsu Seisaku Ka ou nos Centros de Atendimentos de Maruko, Sanada e Takeshi.  
Poderão utilizar ônibus das companhias Ueda Bus, Chikuma bus ( exceto para longa distância – 
Kousoku bus), Toushin Kankou bus, JR bus Kanto e outros.   
Poderão utilizar também as linhas Saku-Ueda, Aoki, Naka Sando, Maruko e Nagakubo, que abrangem 
até fora da cidade de Ueda. 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Chiiki Koutsu Seisaku Ka tel. 23-5011, Centros de 
Atendimentos de Maruko tel. 42-1032, Sanada tel. 72-4331 e Takeshi tel. 85-2793 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Aula de esportes 
Para homens e mulheres acima de 20 anos de idade (exceto aula de tênis para iniciantes de meia idade) 
residentes ou trabalhadores da cidade de Ueda.  
Data de inscrição: 25 de julho ~ 22 de agosto (quarta) 
Local de inscrição: Prefeitura de Ueda setor Sport Suishin Ka, ginásio de esportes do Ueda Joseki 
Kouen, Shizen Undou Kouen, Maruko Sougo Taiikukan e escritórios dos Centros de Atendimentos de 
Sanada e Takeshi. 

Shorinji Kempo - técnica de defesa pessoal (avançado) 
Data: A partir de 11 de setembro (terça) (total de 10 aulas)  
Horário:  19:00 ~ 20:30h 
Local: Maruko Sougo Taiikukan 
Participantes: 20 pessoas por ordem de inscrição 
Taxa: 2.000 ienes 

Badmington (avançado) 
Data: A partir de 04 de setembro (terça) (total de 10 aulas) 
Horário: 18:30 ~ 21:00h 
Local: Ginásio de esportes do Ueda Joseki Kouen  
Participantes: 40 pessoas por ordem de inscrição 
Taxa: 3.000 ienes 
Maiores informações: Prefeitura de Ueda setor Sport Suishin Ka tel. 23-6372 



Cuidado com doenças provocadas  
pelo calor (Nechusho) 

Apesar da grande possibilidade de ficar com Nechusho nos meses de julho 
e agosto quando a tamperatura aumenta repentinamente, é possível evitar 
tomando certos cuidados.  
Vamos prevenir contra o nechusho tomando cuidados diários com a saúde 
e ingerindo bastante líquido! 

 

- Nos dias de muito calor, sem perceber, estamos suando. Mesmo não sentindo 
 muita sede, é importante tomar bastante líquido. 
 
- O corpo humano tem capacidade de absorver 150 a 200 ml de líquido  
por vez, tomar líquidos com frequência, em quantidades moderadas. 
 
- É importante ingerir sal ao transpirar em grande quantidade após exercícios  
físicos ou trabalhos pesados. Basicamente, 1,2 gramas de sal (Um quinto a  
dois quintos de colher de chá) para um litro de água. 
 
- Atenção especial para idosos e crianças que correm maiores riscos de ficar com hipertermia.  
A temperatura aumenta rapidamente dentro dos carros com as janelas fechadas.  
Ao sair, mesmo por pouco tempo, não deixar somente crianças dentro do carro.    

 
- Usar roupas leves com boa ventilação e absorção de suor e ao sair de casa, 
proteger-se com chapéu ou sombrinha evitando a exposição direta ao sol.  

 
- Ao apresentar sintomas como tontura, dor de cabeça, enjôo, febre,  
diminuição da urina, etc., refrescar o corpo imediatamente e consultar-se em Instituição médica.  

 

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

Festival Tanabata Matsuri em Sasara no Yu 
 

Apresentação de dança havaiana, coral da escola Kawabe Shougakko,  
barracas de venda de espetinho de frango, cerveja, sucos, etc. 
Data: 04 de agosto (sábado) a partir das 11:00h 
Local: Shiga Onsen Sasara no Yu 
Maiores informações: Shiga Onsen Sasara no Yu Tel. 31-1126 

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

 

HORÁRIO DE ABERTURA DA PISCINA AQUA PLAZA UEDA 
No período de 02 (quinta) ~ 22 (quarta) de agosto o horário de funcionamento será  
a partir das 9:00 até 21:00hs (horário normal de funcionamento: partir das 10:00h).  
Haverá expediente normal no dia 09 de agosto (quinta). 
Maiores informações: Aqua Plaza Ueda tel. 26-2626  
 
 

Eventos/Matsuri DATA Local  
25º. Festival de Fogos de Artifícios 
Shinshu Ueda Dai Hanabi Taikai 

05 de agosto  
das 19:00 às 
21:00hs  

Região de Tokida Shimbashi Karyuu 
(Não tem estacionamento gratuito) 
Tel: 0268 22 4500 

28º. Festival Sanada Matsuri 

 
04 de agosto a 
partir das 9:00 às 
19:30h 

Sanada Undou Kouen 
Tel: 0268 72 2204 

35º. Maruko DoDonko 
(Festival) 

0 4 de agosto a 
partir das  
15:00hs 

Centro comercial de Maruko 
Tel: 0268 42 1048 
 

54º. Ueda Tanabata matsuri 06~08 de agosto Unno Machi Shoutengai 
Tel. 22-9301 



Concerto beneficente para restabelecimento da região nordeste 
Será realizado o primeiro concerto em Ueda 『Kimi ni todoke 』 em prol das crianças da região nordeste, 

vítima do grande terremoto. O lucro do concerto será doado para ajudar na construção de um 
estabelecimento onde possa dar assistência psicológica às crianças vítimas da calamidade.  
Data: 08 de agosto (quarta) a partir das 18:30h  
Local: Ueda Shi Bunka Kaikan 
Apresentação: Hamamori Eiko, grupo de coral de Ueda e outros. 
Entrada: 1.000 ienes a venda na loja de instrumentos musicais Kinkodo Gakkiten Tel. 22-0470 
 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Conhecendo as culturas – Silk road culinária de macarrão 
Fazer intercâmbio através da Culinária chinesa da região wigger 
Data: 26 de agosto (domingo) das 10:00 às 13:00h 
Local: Chuo Kouminkan 
Instrutor: Omaru Muniru (Professora de língua chinesa na escola Someya Kouko) 
Inscrições: Até 20 pessoas por ordem de inscrição.  
Taxa: 800 ienes para custear ingredientes (pagamento no dia)  
Levar: Avental e lenço para cabeça 
Data de inscrição:  A partir de 08 de agosto por telefone ao Chuo Kouminkan nos dias úteis. 
Maiores informações: Chuo Kouminkan tel. 22-0760 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Afiar instrumento cortante gratuitamente no Eco house 
Todas as quartas feiras  das 13:00 às 15:00 horas (exceto dia 15 de agosto) 
Atendimento: 10 pessoas por dia, um objeto por pessoa. 
Maiores informações: Eco house tel. 23-5144 (segunda ~ sexta)  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Mudança na vacina Poliomielite 

Haverá mudança na vacina polio a partir de setembro de 2012. 
A partir de setembro de 2012 não será mais aplicada a vacina oral da Poliomielite (Sabin), passando a 
aplicar vacina injetável fabricada com vírus inativado (Vacina Inativada Pólio). A vacinação passará a ser 
individual, realizada nas Instituições Médicas, não havendo mais campanha de vacinação nos Centros 
de Saúde. 

＊Não será realizada a 2ª.fase da Campanha de Vacinação contra Pólio publicado no calendário 2012. 

＊Para crianças nascidas após novembro de 2011, serão enviadas avisos individuais na época da 

vacinação. 
Serão necessárias 4 doses  
Serão necessárias 3 doses com intervalos de 20 dias e 1 reforço com intervalo de 6 meses após a 
terceira dose da nova Vacina Inativada Pólio. 
As crianças que tomaram a 1ª.fase da vacina oral (sabin) ou as 3 doses da nova Vacina Inativada Pólio  
no exterior, poderão tomar as doses faltantes. 
Tomar a 1ª.dose da vacina com idade entre 3 a 12 meses. 
As crianças que não tomaram a vacina oral em gotas poderão tomar a nova Vacina Inativada Pólio até a 
idade de 7 anos e 6 meses (90 meses). 
No final de agosto será realizada a vacinação em gotas (Sabin), com hora marcada no Kenko Plaza 
Ueda, para crianças que já tomaram 1 dose da vacina em gotas e por motivos de saúde não tomaram a 
2ª.dose porém desejam tomar a mesma. Marcar a hora através de telefone 28-7124, Kenko Suishin Ka  
até o dia 20 de agosto. 

＊Vacina oral com virus vivos atenuados. O corpo reage como se estivesse com a poliomielite  

criando forte imunidade contra a doença, porém pode apresentar sintomas da doença. 

＊Vacina injetável com vírus inativado. Fabricada com elementos necessários para produção de 

imunidade com a natureza da doença anulada, retirados do vírus. Não tem ação do vírus, portanto não 
apresenta sintomas da doença poliomeilite (poderá ficar com febre e reações da vacina inativada pólio). 

 



 
Exame radiológico do tórax 

 
Aos cidadãos estrangeiros da província de Nagano que ainda não realizaram exames de saúde pelas 

empresas, prefeitura e outros orgãos, o Posto de Saúde da Província de Nagano em Ueda realizará 
exame radiológico do tórax gratuitamente para verificar e prevenir a transmissão de tuberculose. 
 
Os interessados deverão se inscrever em grupo na Prefeitura de Ueda  
através de e-mail ou telefone informando: 
1- Nome do grupo, 2- Nome do responsável do grupo, 3- Telefone de contato,  
4- Quantidade de pessoas , 5- Mês que gostaria de fazer o exame,  
6- Nacionalidade da maioria do grupo. 
 
Período de realização do exame: Agosto/2012 ~ marco/2013 
Inscrição: Até 20/dezembro/2012 
 

＊  

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

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  

 
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 (agosto) Local Recepção 

Exames 

4 meses 06/março~ 05/abril/2012 02 (quinta) 

Maruko 
12:30 ~13:15 

10 meses Outubro/2011 31 (sexta) 

1 ano e 6 meses Janeiro/2011 07 (terça) 

2 anos-odontológico 01/julho ~ 15/agosto/2010 21 (terça) 

Aulas  7 meses Janeiro e fevereiro/2012 28 (terça) 9:45 ~10:00 

 
 

MARUKO HOKEN CENTER         Tel: 42-1117 



 
 
 

 

 
 

 
 

 Idade Nascidos em Data (agosto) Local Recepção 

Exames 04 meses Março e abril/2012 02 (quinta) 

Sanada 

13:00 ~ 13:15 

Aulas 
07 meses Janeiro/2012 30 (quinta) 09:50 ~ 10:00 

Aniversário-1 ano Abril ~ junho/2011 08 (quarta) 9:30 ~ 9:50 

 
 

 

 Idade Nascidos em Data (agosto) Local Horário 

Exames 4 meses 06/março ~ 05/abril/2012 02 (quinta) Maruko 12:30 ~13:15 

Aula 7 meses Dez/2011 ~ fevereiro/2012 27 (segunda) Takeshi 9:30 ~ 9:40 

 
 
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 

 
 
 

    UEDA CHIIKI HOKEN CENTER           Tel: 23-8244 

 Idade Nascidos em Data(agosto) Local Recepção 

 
 
E 
X 
A 
M 
E 
S 
 

4 meses 

16 ~ 31 de março de 2012 09 (quinta) 
Ueda 

12:30~13:45  

01 ~ 15 de abril de 2012 23 (quinta) 

16/março ~ 15/abril/2012 Região: 
Shioda, Kawanishi, Kawabe e Izumida  

31 (sexta) Shioda 

1 ano e  
6 meses 

16 ~ 31/janeiro/2011 08 (quarta) 

 
Ueda 

01 ~ 15/fevereiro/2011 22 (quarta) 

2 anos 
Odontol. 

01 ~ 15/maio/2010 07 (terça) 

12:30~13:15 
16 ~ 31/maio/2010 28 (terça) 

01/maio ~ 30/junho/2010 
Região: Shioda e Kawanishi 

21 (terça) Shioda 

3 anos 

01 ~ 15/julho/2009 03 (sexta) 
Ueda 

12:30~13:45 
16 ~ 31/julho/2009 24 (sexta) 

01/junho ~ 31/julho/2009 
Região: Shioda e Kawanishi 

10 (sexta) 
Shioda 

A 
U 
L 
A 
S 
 

7 meses 

16 ~ 31/dezembro/2011 09 (quinta) 
Ueda 

9:30~9:45 

01 ~ 15/janeiro/2012 23 (quinta) 

Janeiro/2012  Região: Shioda, Kawanishi, 
Kawabe e Izumida 

30 (quinta) Shioda 

Aniversário 

(1 ano) 
 

01 ~ 10/agosto/2011 01 (quarta) 

Ueda 11 ~ 20/agosto/2011 08 (quarta) 

21 ~ 31/agosto/2011 22 (quarta) 

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

10 meses 16/setembro ~ 15/outubro/2011 Necessário marcar com antecedência  

SANADA HOKEN CENTER         Tel: 72-9007 

   TAKESHI KENKO CENTER            Tel: 85-2067 



 
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 (clíninica 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 

05 de 
ago 

Handa Nakanojo 28-0888 Kobayashi Tokida 3 22-6885 

Shi 
San 
Ka 

Mido 
rigao
ka 

22-1573 

Koizumi Koizumi 81-0088 Kouda-oftalmo Tokida 2 27-6111 

Nisshindo Chuo3 22-0558 Iida-ortop Uedahara 28-1211 

Chikumaso- 
psiquiatria 

Chuo higashi 22-6611 Nagashima-otor Nakanojo 23-8734 

12 de 
ago 

Suguiyama Chuo kita 26-8200 Kouda Chuo 1 22-0859 

   
Suwagata Suwagata 25-5556 Aoyagui-oftalmo Sumiyoshi 28-6688 

Miyashita Chuo nishi 1 22-4328 
Shimogata-ortop Yoshida 35-5252 

Midorigaoka-otor Chuo nishi 2 26-8737 

14 de 
ago 

Kawanishi Hoya 38-2811 Kawanishi Hoya 38-2811 

   
Yamaguiwa Beshoonsen 38-7388 Otani-ortopedista Tokida 3 27-2220 

Sasaki-pediat Tokiwagui 5 27-7700 Otani-oftalmo Tokida 3 27-2220 

Houden Tonoshiro 29-1220 Ikuta-otorrino Ikuta 41-1187 

15 de 
ago 

Tsuiji Tsuiji 29-8686 Hanazono Chuo nishi 1 22-2325 

   Heart Fumiiri 23-0386 
Okada Chuo 6 24-2662 

Okada Chuo 6 24-2662 

16 de 
ago 

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

   Ikeda Uedahara 22-5041 
Yamakoshi Kokubu 26-5800 

Yoda Tokiwagui 5  28-1223 

19 de  
ago 

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

   

Yoshida Tokiiri 24-1222 Watanabe Komaki 29-1112 

Kawanishi 
seikyo 

Nikota 31-1411 Sato-oftalmo Kabatake 38-2011 

Harada Oya 36-0520 
Kouda-otorrino Koaso 38-3065 

Kouda clínica Koaso 38-3065 

26 de 
ago 

Iijima Tsuiji 22-5011 Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 
Ueda
hara 
clinica 

Ueda
hara 

26-3511 
Kosato-dermat Kosato 28-4111 Risati Paaku Shimonogo 37-1133 

Uedahara Life Uedahara 22-0873 Ueda-ortop Tokida 2 75-7518 

Ueda Jinzou Sumiyoshi 27-2737 Sumiyoshi-otorrin Sumiyoshi 22-3387 

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

