
PRINC ONSTRU
SOCIEDADE MULTICULTURAL EM UEDA

Abril de 2007/（平成19年）4月
 Apoio aos Moradores Estrangeiros de Ueda上田市外国籍市民支援会議

はじめに

s e culturas mero 
mero de 

ncia.
 assuntos relacionados com 

guas
 a fundar em 2005 e Apoio 

aos Moradores Estrangeiros de Ueda (Ueda Shi Gaikokuseki Shimin Shien Kaigui).
divide-se em 3 departamentos o da , Trabalho/Seguro e 

Comunidade
estrangeiros. 

Plano tua

Governamental,para melhorar entre as diversas etnias em Ueda.

Objetivo /策定の目的
O objetivo incentivar uma melhor convivncia entre os moradores de diversas culturas na 

cidade de Ueda. 
A id irecionar um trabalho em conjunto com os

institui , empresas, grupos interessados, etc. Cada qual desempenhando a sua fun , para 
a realiza uma sociedade ondepovos de diversas nacionalidades possam viver em 
harmonia, respeitando-se uns aos outros e aceitando as diferen  e raciais. 

s/外国籍市民等の現状と課題
Em dezembro de 2006, estavam registrados em Ueda 6.093 estrangeiros de 48 pa , 

totalizando aproximadamente 3000 brasileiros, 1.000 chineses, 500 peruanos, etc. Estima-se 
que 80 % dos estrangeiros tem o visto de perman  (Residente/Teijuusha) ou (Cnjuge 
ou descendente de japon ), demonstrando a tend  de fixa

Os assuntos abordados s japonesa, infantil, trabalho, seguran a
sociedadee muitos outros relacionados ao cotidiano.Principalmente com rela ,
a metade dos aproximadamente  japonesas do 

curso fundamental) necessitam l japonesa e existem 
tamb  frequentam escolas. Quanto ao emprego e seguro, muitos trabalham 
atrav por hora (Paato) e aproximadamente a
seguro-  Nos bairros notam-se a dificuldade de entrosamento com os japoneses.
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Estru 

tura 

Comunicação 

Cotidiano 

Sociedade 

Multicultural  

Auxiliar no fornecimento de informações necessárias aos 
estrangeiros em diversas línguas e dar condições de  
estudarem  o idioma japonês para que possam se comunicar e 
serem auto-suficientes 

Com a tendência de fixação de residências dos 
estrangeiros no Japão e para que todos possam viver com
segurança , várias  melhorias serão direcionadas para os 
diversos setores relacionados aos estrangeiros, tais como, 
educação, emprego/trabalho, seguro de saúde/
aposentadoria, assistência médica e social,  moradia, 
prevenção de desastres/segurança no cotidiano, etc.  Em 
especial, no setor de educação, criar condições para garantir 
o estudo a todas as crianças estrangeiras dando suporte no 
ensino da língua japonesa e instruções sobre o cotidiano. 

Criar medidas para construir uma sociedade onde todos os 
cidadãos compreendam o significado da “cooperação entre as 
diversas culturas”. Apoiar e orientar as organizações estrangeiras  
para que possam se integrar na sociedade. 

Preparativo para andamento do sistema    

Para atingir o objetivo principal é imprescindível a cooperação e o trabalho em conjunto, 

principalmente das entidades/instituições participantes da Comissão de Apoio aos Moradores 

Estrangeiros de Ueda, juntamente com empresas, grupos interessados e cidadãos. É importante 

também , desenvolver medidas para a formação de novas organizações. 

DIRECIONAMENTO PARA CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MULTICULTURAL 
１１１１ Com relação à comunicação 

（１）Fornecer informações em língua estrangeira e adequar o sistema de consultas 
①Textos adequados aos cidadãos estrangeiros (avisos nos locais públicos em língua estrangeira, pôr “kana” nos “kanjis”, 
escrever em letra romana, etc). 

   ②Aperfeiçoar os sistemas de fornecimento de informações tais como Home page, com a colaboração dos órgãos envolvidos.  
   ③Fornecer e renovar periodicamente as informações dos guias para a vida cotidiana em diversas línguas.   

④Aperfeiçoar o balcão de atendimento aos estrangeiros da Prefeitura. Atendimento em língua estrangeira além do 
português. 

（２）Aprendizado da língua japonesa 
①Aumentar oportunidades de estudos da língua japonesa, inclusive os costumes da vida cotidiana. Aperfeiçoar os cursos de 
ensino de língua japonesa e informatizar a rede de comunicações, 

   ②Aperfeiçoar os voluntários da língua japonesa promovendo cursos para formação de voluntários.   
２２２２ Com relação ao cotidiano  

（１）Educação 
①Emitir notificação para ingresso na escola,②Assistência para estudos da língua japonesa、③Aperfeiçoamento do sistema 
de ensino, ④Educação sobre cooperação entre diversas culturas na escola,⑤Suporte às famílias,⑥Assistência às crianças 
que não frequentam escolas, ⑦Assistência para ingresso à escola do 2o. grau ou ao serviço, ⑧Assistência para ingresso na 
creche (Hoikuen) ou jardim de infância (Youchien), ⑨Assistência financeira 

（２）Emprego/Trabalho 
①Fornecer informações relacionadas ao trabalho em conjunto com as instituições envolvidas, com objetivo de atingir 
estabilidade no emprego.  

  ②Conservar as boas condições de trabalho aos estrangeiros e proporcionar um ambiente acessível para consultas sobre as 
condições de trabalho. 

（３）Seguro de Saúde/ Aposentadoria 
①Promover a inscrição no Plano de Seguro de Saúde.  
②Divulgar o sistema sobre o Plano de Aposentadoria. Solicitar melhorias junto ao governo sobre os problemas do sistema.  

（４）Assistência Médica/ Segurança/, Assistência Social 
①Divulgar sobre os sistemas e formalidades nas áreas de assistência médica, segurança e assistência social 
②Examinar o sistema de tradutores em hospitais e clínicas. 
③Fornecer em várias línguas os questionários sobre saúde e indicações/placas em hospitais e clínicas. 

（５）Moradias  
①Fornecer informações sobre costumes em residências japonesas e sistemas de moradias. 

②Rever o sistema de habitação para melhorar as condições de moradia. 
（６）Prevenção de desastres/ Segurança no cotidiano 

①Empenhar para esclarecer sobre medidas para se proteger das calamidades, informar os locais de abrigo e estruturar para 
poder atender nas calamidades.  

②Realização de treinamentos destinados aos estrangeiros sobre prevenção de desastres. 
③Tomar medidas de prevenção contra crimes juntamente com os órgãos instituicionais com objetivo de construir uma cidade 
tranquila e segura. 

（７）Registro de Moradores Estrangeiros 
①Solicitar junto ao governo o melhoramento do sistema de Registro de Moradores Estrangeiros para controle mais preciso 
da situação de residência. 

②Melhorar o atendimento de consultas sobre procedimentos para registro de moradores estrangeiros e outros procedimentos 
junto ao governo  

３３３３ Construção de uma sociedade multicultural  

（１）Promover a cooperação mútua entre diversas culturas dentro da comunidade. 
①Promover eventos e palestras para melhorar o intercâmbio, compreensão e percepção do sistema de cooperação entre 
diversas culturas. 

   ②Dar suporte ao sistema de informações nos balcões de atendimentos e apresentação de tradutores. 
（２）Voluntários regionais 

①Suporte aos grupos de ajuda aos cidadãos estrangeiros que realizam atividades para promover a cooperação entre diversas 
culturas 

（３）Participação dos cidadãos estrangeiros na comunidade.  
①Estruturar para  possibilitar a troca de opiniões entre o município e cidadãos estrangeiros. 
②Promover a inscrição dos cidadãos estrangeiros nas Associações dos Bairros e apoiar  a participação ativa dentro dessas 
associações. 

③Ajudar a formação de organizações comunitárias dos cidadãos estrangeiros. 
（４）Centro Multicultural  

Planos para fundar uma sede para o Centro Multicultural para atendimento de consultas e fornecer informações. 
 

４４４４ Conservação do sistema de promoção e responsabilidade pela cooperação entre as diversas culturas 

 Para construir uma sociedade com cooperação entre as diversas culturas é necessário ajustar e melhorar a comunicação  dentro 

de cada setor e também entre os setores da organização governamental e melhorar a comunicação e a cooperação entre os grupos 

participantes da Comissão de Apoio aos Moradores Estrangeiros de Ueda . Espera-se que cada grupo desenvolva a sua função 

responsabilizando-se pela sociedade multicultural.  

Idéia básica 

Os estrangeiros são cidadãos protegidos pela lei governamental regional.Conforme demanda o ｢Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais｣  e ｢Convenção Internacional Sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial｣ os estrangeiros devem receber o mesmo 

tratamento dispensado aos japoneses. Este guia servirá para direcionar as medidas necessárias para 

atingir o objetivo principal que é o respeito mútuo e convivência harmoniosa de todos os cidadãos  

independente de nacionalidade, raça ou  cultura. 




    　

○ é o presidente do departamento

Organograma da Comissão de Apoio aos Moradores Estrangeiros de UedaOrganograma da Comissão de Apoio aos Moradores Estrangeiros de UedaOrganograma da Comissão de Apoio aos Moradores Estrangeiros de UedaOrganograma da Comissão de Apoio aos Moradores Estrangeiros de Ueda

Pedido ao
governo
federal

Depto Educacional
　Depto
Trabalho・Seguro 　Depto da Comunidade

・Educação pré-escolar
・Aprendizado da língua
  japonesa
・Frequência escolar
・Professores bilíngues
・Escolas estrangeiras
　etc

・Estabilidade no emprego
・Melhorar o ambiente de
  trabalho
・Acelerar a filiação no seguro
・Treinamento especializado
・Conscientizar o pagamento
  de impostos
　etc

・Ensino da língua japonesa na região
  com concentração de  estrangeiros
・Sistema de intérpretes
・Promover o Intercambio Multicultural
・Sistema de fiadores nas moradias
  públicas
・Atendimento em caso de calamidades
・Suporte no cotidiano,
　etc

○ Associação dos Diretores

   das Escolas de Ueda

・Escrit. Educacional de Ueda

・Associação de Intercâmbio

 Internacional de Ueda

・Yuai Maruko

・Classes de língua japonesa

・Assoc.dos Brasileiros  de

  Ueda e Região

・Creches de Ueda

・5 Empresas

　+Setores da prefeitura

○ Associação dos Despachantes

 de Nagano-Ueda

・Secretaria do Trab de Ueda-

Toshin

・Agência de Empregos de Ueda

・Câmara do Com.e Ind. de Ueda

・Escritório Seguro Social de

Toshin

・Assoc. dos Bras. de Ueda e Reg.

・4 empresas

 +Setores da prefeitura

○ Associação de Intercâmbio

    Internacional de Ueda

・Escritório Regional da Província

・Centro de Saúde de Ueda

・Delegacia de Ueda

・Delegacia de Maruko

・Associação dos Bairros de Ueda

・Associação dos Bras. de Ueda e

  Região

・4 empresas

　+Setores da prefeitura

Conselheiros:
（Imigração-Nagano,
Seguro Social-Komoro,
Gov de Nagano, Anpie,
Ensino Obrigatório, Prof.
Yamawaki da Universidade
Meiji Daigaku, outros

Associação de Apoio aos

Moradores Estrangeiros de Ueda

Empresas
empreiteiras

Grupos e repres.

 área educacional

Grupos de
Intercâmbio
Internacional

　Estrangeiros

　Governo
（Fed,Provincial,
   Municipal）
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   de
Ueda]

Concretização da sociedade multiculturalConcretização da sociedade multiculturalConcretização da sociedade multiculturalConcretização da sociedade multicultural

　   Número de estrangeiros
          （6,039pessoas）
　　　         Tema/ key word
Língua japonesa, língua pátria, educaç

ão,  frequência escolar, emprego, resid

ência, garantia social, bem-estar,

terceira idade, comunicação regional,

crimes, etc.

＜Objetivo＞
    Construir uma sociedade onde japoneses e estrangeiros possam viver em harmonia,

aceitando as diferenças culturais e respeitando-se mutuamente.
 (Concretização de uma                                         sociedade multicultural).

Comitê de
Adminsitração e
Planejamento

Associação
de bairros

Presidente：
Prefeito de Ueda
Escritório：Prefeitura
de Ueda -Shiminka


