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EDUCAÇÃO: CRECHES E JARDIM DE INFÂNCIA
Jardim de Infância (Yochien): Se você mora em Tsukuba e o seu filho tem entre 4 e 5 anos de idade (nascido entre os dias 2 de
abril de 2005 e 1 de abril de 2007), ele está apto a frequentar o Jardim de Infância (Yochien). No Japão a matrícula de seu filho
em um jardim de infância é feita normalmente por volta de outubro e novembro. A mensalidade custa ¥6.000, além das despesas
com refeição. As inscrições acontecem entre 25 (segunda) a 29 (sexta) de outubro, entre 9:00h e 16:30h. Para tanto, dirija-se
diretamente ao Jardim de Infância de seu interesse (quadro abaixo) para obter o formulário de inscrição (Nyuen Kyoka Shinseisho),
munido de seu carimbo (inkan), caso o possua, e da sua cédula de identidade de estrangeiro (Gaikokujin Toroku-shomeisho). Para
aqueles que pretendem colocar seus filhos em um Jardim de Infância fora da jurisdição, peça o referido documento (Enkugai Shuengan). O processo de seleção constará ainda de uma simples entrevista. Maiores informações: Divisão da Educação (Gakumu-ka) da
Prefeitura de Tsukuba,  Tel: 029-883-1111

1 a 5 anos

6 meses a 5 anos

0 a 5 anos

Creches (Hoikusho): A partir do dia 4 de outubro você já poderá retirar, no escritório da prefeitura mais próximo a sua
residência, Centros de Atendimento (Madogushi Center) e creches, o seu guia de admissão e o formulário de matrícula para as
creches (Hoikusho). A primeira fase do processo de matrícula será feita de acordo com a região onde você reside, entre os dias 29
de novembro e 8 de dezembro (veja o quadro abaixo). A segunda fase será publicada no Jornal da Cidade de Tsukuba, edição de
novembro. Caso seu filho já esteja matriculado em uma creche mas deseja transferí-lo, você deve também preencher o formulário
de matrícula. As inscrições não serão aceitas na falta de algum dos documentos ou
Creches em Tsukuba (Hoikuen) pelo mal preenchimento dos formulários. Atenção: Em Tsukuba, todas as inscrições
Idade
Hoikuen
Endereço
Vagas são realizadas na Prefeitura, inclusive para as creches particulares.
Maiores informações: Divisão da Criança (Kodomo-ka),  Tel 029-883-1111.

Cares*
Flower Child*
Higashi Hiratsuka*,
Himawari*

Kaname Motonakane 178

90

Hanabatake 1-9-2
Kami Kayamaru 55-1

60
60
60

Kaname*

Kaname 174

60

Kamihiro’oka

Kamihirooka 113-1

70

Katsuragi*

Nishi Ohashi 457-2

180

Kokonoe*
Matsubokkuri*
Matsushiro

Uenomuro 2113-2

60

Oho

864-0175

60

17

Sasagi 2012-668
Matsushiro 2-21-3

90
135

Ozone, Maeno,
Kaname

Kamigo

847-2925

60

18

Ninomiya

Ninomiya 4-9-1

120

Numazaki, Yoshinuma
Imagashima, Kamigo

Onan
Sakura Gakuen*
Shimanasugi no Ko*
Tanaka*
Wakaba*

Namiki 4-7-2

120

Ueno 1302

180

Shimo Kawarazaki 4-208

90

Mimori 554-1

150

Yatabe 2061

90

Wakaba Bun-en* **

Midorino A75

30

Iris*

Kamiyokoba 354-10

Yoshinuma*
Azuma
Kamiyokoba
Namiki
Numata
Oho
Sakuoka
Takamihara
Takezono
Teshirogi Minami
Hojo

Higashi Hiratsuka 661-1

Jardim de Infância (Yochien)
Yochien

Telefone 4 anos 5 anos
vagas vagas
(029)

Área

Período de
Matrículas para as
Creches
Data

Área

29 Nov

Kukizaki

30 Nov e 1 Dez

Yatabe

2 e 3 Dez

Sakura
todas
Oho
Toyosato
Tsukuba

Yatabe

836-1728

60

3

Yatabe, Yatabe
Minami, Yagihashi

Shimana

847-7719

60

15

Shimana, Mase

5 Dez
6 Dez
7 Dez

Teshirogi
Minami

852-0671

90

68

Teshirogi Minami

8 Dez

100

Ninomiya

855-7748

90

46

Ninomiya, Onogawa

Yoshinuma 1110-1

180

Higashi

851-4721

60

46

Higashi

Azuma 2-5-4

110

Kamiyokoba 1228

135

Matsushiro

851-4771

60

34

Matsushiro, Katsuragi

Namiki 4-2-3

110

Numata 39-3

100

Sakura

857-2240

90

76

Sakura, Kokonoe,
Kurihara

Ozone 3410

120

Tsukuriya 1737-1

90

851-3462

90

76

Takezono Higashi

Takamihara 3-7-11

60

Takezono
Higashi

Takezono 3-18-1

110

Takezono Nishi

852-1566

60

32

Takezono Nishi

Matsushiro 4-15-1

120

Hojo 408

90

Namiki

851-5338

90

62

Namiki

Imagashima

Imagashima 5087

90

Azuma

851-7663

90

56

Azuma

Inaoka
Iwasaki
Kamigo
Kamizakai
Mase
Oda
Shiroyama

Inaoka 195

60

Onan

851-7664

90

80

Onan

Shimo Iwasaki 2105

60

Kamigo 2499

90

Tsukuba

867-1552

60

36

Tsukuba

Kamizakai 309-2

60

Mase 582-1

90

Takasaki

873-0337

90

57

Kukizaki 1

Oda 2413

60

Iwasaki

876-2460

90

84

Kukizaki 2, 3

Takasaki 667

60

Uenomuro

Uenomuro 2482

60

Obs: *Creche Privada ** idade entre 0 e 2 anos

Local: Prefeitura de Sakura 2o andar
Sala de Reuniões 3
Horários: 9:00h ~ 11:30h
13:00h ~ 16:00h
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EVENTOS
Conto de Tsukuba
Tsukuba Monogatari 2010
A ser realizado no palco do Hirasawa Kanga Iseki, localizado
próximo ao Monte Tsukuba, terá como tema uma estória numa
ruína histórica de cerca de 1.300 anos atrás.
Local: Ruínas Hirasawa Kanga Iseki
Endereço: Tsukuba-shi Hirasawa 353.
Data e horário: dia 30 de outubro (sábado), das 11:30~18:00.
Taxa: gratuita.
Maiores informações: Divisão do Turismo (Kanko Bussan-ka)
Tel: 029-883-1111.

Stardust Cruising
Monte Tsukuba a Noite
Este evento é realizado no teleférico do Monte Tsukuba. É
possível apreciar o panorama noturno de Tsukuba, Tsuchiura,
Tokyo, Saitama e Chiba além de também poder avistar o ceú
estrelado a uma altura de 877 metros.
Período: Outubro e novembro: todos os sábados, domingos e
feriados. Dezembro e janeiro: todas as sextas, sábados,
domingos e feriados (exceto início do ano 2011).
* Os eventos serão cancelado nos dias de chuva.
Horário: 17:00 ~ 21:00. Tarifa do teleférico: ¥1000 (adulto, ida e
volta). Gratuito para crianças cursando até o shogako (12 anos).
Informações: Associação de Convenção do Turismo de Tsukuba
(Tsukuba Kanko Convension Kyoukai) Tel: 029-869-8333.
Estação Tsutsujigaoka (Teleférico) Tel: 029-866-0945.

Trekking—Monte Tsukuba
Um evento de caminhada a pé pelas trilhas do Monte Tsukuba
onde será realizada a colheita de tangerinas. Apenas cidadões que
trabalham ou moram em Tsukuba podem participar deste evento
que cobra uma taxa de ¥300 para a participação. Apenas 70 pessoas poderão participar no evento e a inscrição é feita por ordem
de chegada. Como se inscrever: até o dia 22 de outubro por
cartão postal ou fax. O que levar: lanche, bebidas, guarda-chuva
ou capa de chuva e toalha. Informações/Inscrições: Divisão de
Esportes (Sports Shinko-kai) Tel: 029-854-8511. Fax: 029-8548531. Endereço: 〒305-8555 Tsukuba-shi Karima 2530-2.
Telefone para contato na data: 090-9323-5342 (Atendente: Okubo)

Tsukuba-san Roku Matsuri 2010
Serão realizados cerca de 40 eventos nas regiões próximas ao
Monte Tsukuba entre os dias 30 de outubro (sábado) e 7 de novembro (domingo). Durante o período haverá um ônibus gratuito
que circulará na região (uma viagem dura 90 minutos).
Período: 30 de outubro (sábado) até 7 de novembro (domingo)
Eventos: Região Tsukuba: Tsukuba-san Sankeido Matsuri
Tai: Festival de Tai (Tai Matsuri)
Hojo: Festival de Artes de Hojo
(Hojo Machinaka Geijutsu Matsuri)
Hirasawa: Kanga Matsuri
Oda: Aprendendo história e a natureza dos
arredores do Monte Hokyo
Todas as regiões: eventos de culinária
(Gochiso Koryukai)
Consulte os panfletos para obter mais informações sobre os
eventos de cada região.
Informações: Sociedade do Comércio e Industria (Tsukuba-shi
Shokokai) Tel: 029-867-0343 (10:00~16:00).

Festival de Ciência 2010
O Festival de Ciência 2010 (Tsukuba Kagaku Festival 2010) expôe experimentos de pesquisadores, professores e estudantes,
além de também trabalhos de estudantes, painéis de observação.
Crianças e até adultos podem se divertir com o contéudo.
Local: Tsukuba Capio (Tsukuba-shi Takezono 1-10-1)
Datas: 30 e 31 de outubro 10:00 ~ 16:00. Entrada gratuita.
Informações: Associação de Convenção do Turismo de Tsukuba
(Kyoiku Shido-ka) Tel: 029-883-111.

Festival do Ambiente 2010
O Festival do Ambiente 2010 (Tsukuba Kankyo Festival 2010)
apresentará medidas contra o aquecimento global e problemas
ambientais relacionados com a água. Haverá também campeonato de questões e de cartas sobre o meio ambiente.
Este ano sera feita uma coleta de tennis desportivos para doação à crianças da Africa. Se
Local: Área ao norte do Tsukuba Capio (Tsukuba-shi Takezono
1-10-1); Datas: 30 e 31 de outubro 10:00 ~ 16:00. Entrada gratuita. Informações: Divisão de Políticas Ambientais de Tsukuba
(Kankyo Seisaku-ka) Tel: 029-883-111.

LÍNGUA JAPONESA
Aulas diurnas de Japonês

Serão ministradas aulas de japonês para estrangeiros que trabalham ou residem em Tsukuba e suas famílias. Serão no total 16
aulas em diferentes níveis entre novembro e março.
Classes: Nihongo 1: para quem nunca teve contato com o idioma;
Nihongo 3: para quem já teve mais de 100 horas de estudo;
Aulas: todas as quartas-feiras (4 de novembro até 3 de março);
Local: Tsukuba Information Center (Azuma 1-10-1) Horário: 10:00~12:00
Taxas: ¥6.000 para quem estiver se inscrevendo pela primeira vez; ¥5.000 para quem já estiver matriculado; livros e material a ser
pago no primeiro dia de aula.
Inscrição: preencher o formulário de inscrição e entregar à fundação. O formulário está disponivel para download no site abaixo.
Maiores informações: Associação Internacional de Tsukuba (Tsukuba-shi Kokusai Koryu Kyoukai)
Tel: 029-869-7675, Fax: 029-851-9797, E-mail: zaidan@tsukubacity.or.jp
Site: http://www.tsukubacity.or.jp/ Formulário: http://www.tsukubacity.or.jp/inter/japanese.html

Concurso Internacional de Oratória em Japonês
O concurso internacional de oratória oferece uma oportunidade onde você pode expressar suas idéias e sentimentos
em japonês, e também trocar opiniôes sobre a sociedade japonesa e outras comunidades internacionais.
Este concurso tem sido realizado anualmente desde 1960 e além de ser transmitido pela rede de televisão NHK, o
discurso dos participantes pode vir a ser utilizado em livros escolares.
A 52ª edição do concurso será realizada no dia 11 de junho de 2011, na cidade de Tsukuba! Faltam apenas 8 meses
para o evento! Se você estiver interessado, não perca a oportunidade de participar! Mais informações serão
transmitidas por meio deste informativo a qualquer momento.
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SAÚDE E AVISOS
Posto de Saúde - AIDS,
Vacinação Contra a Influenza
Consultas de Saúde
Foi iniciada no dia 1º de outubro a vacinação contra a Influenza.

Nesta temporada 3 vacinas diferentes serão providencias (listadas
abaixo). Menores de 12 anos devem tomar duas doses da vacina. Para
os maiores de 13 anos o padrão é apenas uma dose, porém aqueles
com recomendação médica devem tomar duas.
>>Tipos de vacina:
1. vacina triplice (A/H3N2, B, A/H1N1)
2. vacina simples (A/H1N1)
3. vacina importada (A/H1N1)
A vacina estará disponível até o dia 31 de março de 2011 e deve ser
tomada em qualquer estabalecimento conveniado à prefeitura, mediante
reserva. Os gastos com a vacinação deverão ser pagos pelo paciente
(algumas podem receber auxílios, ver abaixo).

O Posto de Saúde de Tsukuba (Tsukuba Hoken-sho)
oferece consultas gratuitas sobre AIDS via telefone ou
pessoalmente (em inglês e tailandês). Também são
oferecidos exames gratuitos (anônimos) de AIDS, clamídia,
sífilis e hepatite. É necessário fazer reserva para consulta.
Telefone:  Tel 029-851-4920; Endereço: Tsukuba-shi
Matsushiro 4-27; Email: tsuho@pref.ibaraki.lg.jp

Atendimento Médico em Português

Informações de hospitais em Ibaraki que atendem em
línguas estrangeiras podem ser obtidas na página da
internet da Província de Ibaraki. Existe a opção de buscar
>>Vacinação para idosos:
por região, especialização, idioma de atendimento, dentre
Aqueles que têm mais de 65 anos (estrangeiros inclusive) terão os
outros critérios.
custos da vacina triplice subsidiados (até ¥2,000) pela prefeitura.
Também podem usufruir deste subsídio aqueles com idade entre 60 e
 Site: http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
64 anos que sofrem limites causados por doenças cardíacas, problema
Depois de entrar no site, clique na opção “Search for a
renal, doenças respiratórias ou sofrem de alguma doença imunológica
doctor who speaks my language” e a região e selecione
(HIV) que causa limites extremos na vida do dia-a-dia. Será nescessário os critérios para busca.
também uma avaliação médica para poder receber este auxílio. A vacina
O site está disponível somente em inglês, mas existe a
deve ser tomada em qualquer estabalecimento conveniado à prefeitura
opção de busca por atendimento em Português.
mediante reserva.

>>Para evitar a “influenza”

1. Cuide da alimentação, que deve ser nutricionalmente balanceada;
2. Gargareje e lave bem as mãos;
3. Use máscara facial, para evitar a disseminação do vírus;
4. Tratamento preventivo: vacina contra a influenza;
>>Auxílio de custos para famílias de baixa renda:
Aqueles que recebem assistência social ou que são isentos dos
impostos residênciais terão os custos da vacina subsidiados (valor total)
pela prefeitura. Para usufruir deste auxílio basta apresentar uma cópia
(duas cópias caso nescessário tomar duas doses da vacina) do
certificado de recebimento da assistência social (Seikatsu Hogo Setai
Jukyu-sho) ou o comprovante de isenção dos impostos (Hikazei Shomeisho) que pode ser emitido na prefeitura por ¥200.

Vacinação—Rubéola e Sarampo
Primeira vez: entre 1 ano e meio até 2 anos de idade.
Segunda vez: crianças que nasceram entre 2/Março/2004
e 1/Abril de 2005.
Terçeira vez: crianças que nasceram entre 2/Março/1997 e
1/Abril de 1998.
Quarta vez: para quem nasceu entre 2/Março/1992 e
1/Abril de 1993.
O período de vacinação é até 31 de março de 2011.
Informações podem ser obtidas nos avisos individuais ou
no informativo “Life Plus Sukoyaka”.

Maiores informações: Divisão da Saúde (Kenko Zoushin-ka)
Tel: 029-883-1111; Centro de Saúde de Sakura (Sakura Hoken
Center) Tel: 029-857-3931

Vacinação Infantil — PÓLIO
Horário: 13:00~14:20 Idade: entre 3 e 90 meses

Outubro 2010
Serviços Médicos de Emergência

15 (Sex) ☞Yatabe

Domingos e feriados*

Novembro 2010

Horário de atendimento: 9:00 ∼ 17:00
Corpo de Bombeiros: Tel: 029-851-0119

☞ Oho
15 (Seg) ☞ Yatabe
1(Seg)

Data

Plantão

Telefone

Plantão

Telefone

17 Out

Namiki Naika
Clinic

029-869-6969

Shouji Sanfujinka
Shounika Iin

029-836-0405

Takezono SC
24 Out
Clinic

029-851-4635

Jinnai Naika Iin

029-855-4577

31 Out Ichihara Byoin

029-864-0303

Komatsu Naika
Clinic

029-838-2400

3 Nov*

Kikuchi Naika
Clicnic

029-839-5070

Tsukuba Byoin

029-855-0777

7 Nov

Jin’ai Naikai
clinic

029-055-4577

Terasaki Clinic

029-865-0034

14 Nov

Tsukuba Hakua
Clinic

029-837-0208

Hojo Iin

029-864-0006

029-837-1785

Tsukuba Kinen
Byoin

029-864-1212

21 Nov Togo Iin

25(Seg) ☞ Sakura

23
Nov*

Hayashi Clinic

029-859-0550

Nagakawa Iin

029-864-7760

28 Nov

Higashi Geka
Naika Iin

029-856-7070

Minano Clinic
Naika-kokyuki-ka

029-850-4159

☞ Oho
26(Sex) ☞ Sakura
9 (Ter)

Exame Médico Infantil
Centros de Saúde (Hoken Center):
Sakura: 029-857-3931 Yatabe: 029-838-1100

Outubro 2010
19

Ter Para crianças nascidas em Set-07 (Sakura)

20

Qua Para crianças nascidas em Mar-09 (Sakura)

Novembro 2010
10

Qua Para crianças nascidas em Abr-09 (Sakura)

16

Ter Para crianças nascidas em Out-07 (Sakura)

17

Qua Para crianças nascidas em Abr-09 (Sakura)

18

Qui Para crianças nascidas em Out-07 (Sakura)

24

Qua Para crianças nascidas em Abr-09 (Yatabe)

25

Qui Para crianças nascidas em Out-07 (Yatabe)
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ENSINO FUNDAMENTAL

Auxílio Financeiro Infantil
(Jido Fuyo Teate) Paternal
Quem pode usufruir deste
serviço: Pessoas que tenham sob
custódia crianças até 18 anos (ou
20 anos no caso de crianças com
entre \9.850
deficiência física e/ou mental), cujo
1 filho
até \41.720
pai ou mãe não esteja presente
para ajudar na criação dos filhos.
entre \14.850 Para inscrever-se: Dependendo
2 filhos
até \46.720
do caso, poderá haver alterações
nos documentos exigidos, razão
acréscimo de pela qual pedimos para que o
A partir do
\3.000
3o filho
interessado entre em contato com a
Divisão da Criança previamente.
Período de Inscrição: até o dia 30 de novembro.
Número
de filhos

Valores do
subsídio

*excluem-se aqueles que estão inscritos nas seguintes pensões públicas: pensão
para pessoas idosas (Rorei-nenkin), pensão para deficientes físicos (Shogai-nenkin),
pensão para sobreviventes (Izoku-nenkin)

Auxílio financeiro na compra
de bicicleta com capacidade
de transportar duas crianças
Os residentes da cidade de Tsukuba que
são responsáveis por duas ou mais
crianças com até 6 anos e que estão em
dia com o pagamento de impostos,
poderão solicitar auxílio financeiro para a compra de bicicleta
com assentos especiais para transportar duas crianças.
Valor do benefício: 50% do valor da compra, sendo o valor
máximo permitido de ¥ 40.000 ienes.
Maiores informações: Escritório de Assistência à Educação
Infantil da Prefeitura de Sakura (Tsukuba-shi Kosodate Shienshitsu)  Tel: 029-883-1111

Aos responsáveis de alunos que
ingressarão no ensino
fundamental (Shogakko) em 2011

Iniciaram os exames médicos
(Shugakuji kenko shindan) dos
alunos que ingressarão no ensino
fundamental (Shogakko) em 2011.
Este exame médico é obrigatório. No
final de setembro, foi enviado um
cartão ao responsável contendo as
datas para a realização do referido exame. Aos que não
receberam o comunicado, ou para aqueles que se mudaram para
Tsukuba após o dia 2 de setembro, pedimos para que entrem em
contato com o Divisão de Saúde e Educação (Kenko Kyoiku-ka) da
Prefeitura. Este exame destina-se às crianças que nasceram
entre os dias 2 de abril de 2004 e 1º de abril de 2005.
Maiores informações: Divisão de Saúde e Educação (Kenko
Kyoiku-ka) da Prefeitura de Tsukuba,  Tel: 029-883-1111

Censo Demográfico 2010

Após responder o questionário do censo 2010, coloque-o em um
envelope selado e entregue a um recenseador ou envie
diretamente para a prefeitura via correio. O censo não pergunta
dados pessoais como e-mail ou telefone. As informações em
português do censo podem ser encontradas no endereço:
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/special/portugal/inde
x.htm . Caso não tenha recebido o questionário do censo 2010,
favor entrar em contato. Informações: Divisão de Planejamento
e Gerenciamento (Kikaku Keiei-ka)  Tel:029-883-1111

Atenção para a data de vencimento dos Impostos

Lembramos que a terceira parcela do Imposto Residencial (shiminzei kokuminzei)
e a quarta parcela do Seguro Nacional de Saúde (kokumin kenko hoken ) vence
no dia 1º de novembro.

Serviço gratuito de informação para estrangeiros de Tsukuba
- A cidade de Tsukuba oferece um serviço de consulta gratuita sobre
vistos, status de residência, questões de direitos humanos ou
trabalhistas, além de outros. As consultas são em japonês (terças e
quartas), inglês e tailandês (terças), chinês e coreano (quartas).
Atendimento: 10:00~12:00 e das 13:00~16:45 Tel 029-868-7700.
- A Associação Internacional de Ibaraki também oferece um serviço semelhante, com
atendimento em português, às segundas-feiras, das 8:30~12:15 e às quintas-feiras, das
8:30~12:00 e 13:00~17:15. Atendimento: o atendimento é feito por telefone ou pessoalmente. Ibaraki–ken Kokusai Koryu Kyokai (Associação Internacional de Ibaraki, em Mito),
Tel: 029-244-3811.

Consulado Geral do Brasil em Tóquio
Posto Avançado: O Posto Avançado funciona na agência do Banco do
Brasil de Mitsukaido (Joso-shi), onde as senhas são distribuídas entre
9:00~12:30, serão distribuidas somente 10 senhas para procurações. O
próximo atendimento será feito no dia 24 de novembro (quarta-feira).
Atendimento: O Consulado Geral do Brasil em Tóquio está atendendo em novo horário,
das 9:00~13:00. Tel: 03-5488-5451, ou pela internet Site: www.consbrasil.org

População de Tsukuba
1
2
3

Japão
China
Coréia

207.576
2.896
1.203

4

Filipinas

355

5

Brasil

331

6
7
8
9
10
11
12
13

Tailândia
Índia
EUA
Peru
Sri Lanka
Bangladesh
Indonésia
Rússia
Outros

Total

304
270
187
151
134
131
107
105
1.639

215.389

Data: 1° de setembro de 2010

Seu comentário é de grande
valia. Escreva-nos dizendo o
que você gostaria de saber ou
até mesmo que tipo de
informação poderia vir a ser útil
para a nossa comunidade.
Estamos desde já aguardando
sua opinião.

