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cenれo de Informa�oes sobre o Terremoto
para Estrfcngejros

Informativo No. 3 - 3 de Mar�o de 1995

Tokiwa Central Bldg. Chuo-ku, Osaka 3o. andar

0 Centra de tnforma�oes sobre o Terremoto para Estrangeiros existe paradar assistencia e
contnbuir para melhorar a vida dos estrangeiros afetados pelo terremoto. Estabelecido com a
ajuda de quatro organiza?6es privadas da area de Kansai que possuem ligaQoes com as questoes
dos trabalhadores estrangeiros. 0 Centra fornece informa�oes sobre o sistema de transpode’
facilidades, servi�os medicos gratueitos, programas assistenciais, vistos e passaportes e outras
questoes, nos seguintes idiomas: j8ponさs, ingles, alemao, hindu, indonesiano, coreano,
mandarim, poduguさs, espanhol, filipino e vietinames. Se voce tern alguma duvida ligue-nos: 06-
941-4793 ou Fax 941-5875. Sua privacidade esta garantida.

Precisa de ajuda? Deixe-nos ajuda-lo$り！

Ligue-nos 06-941-4793.

Questoes e respostas:

p. 0 teびemoto destruiu 0 local onde trabalho. Como receber 0 valor correpondente pelo trabalho
que fiz antes do inddente?

R. Uma prefeitura pode ajud�-lo. Ligue-nos.

p. Machuqueレme seriamente mas nao sei onde posso conseguirけatamento medico. Nao falo
japones.

R. N6s o apresentaremos a medicos que falem ingles ou oufcro idjoma.

P. Perdi minha casa no terremoto. Agora nao sei o que fazer. Nao tenho dinheiro para reconstruir
mlnha vida.

R. As prefeihiras locals instihiu'am vdrios programas para ajudar financeiramente que tiveram o
mesmo problema que vocさ.Ligue-nos para que possamos checar se algum desses programas
podem ser aplicados ao seu caso.

P. Solidtei a renova�ao de vlsto na I�gragさo de Kobe mas perdi o meu passapoけe durante o
terremoto. Como ficou o andamento?

R. Jさobtemos as ultimas informagOes sobre como a Imigra�ao de Osalka pode ajudd-lo.

uけima$ informa9ろes

Garantaa para os Estudantes Estrangeiros:
Se voceさestudante de alguma Universidade, Escola Tさdca ou de Japones e teve sua casa,
destrufda total ou pardalmente devido ao terremoto, poderさreceber a quantia de 300 niil ienes do
Kobe Gakusei Seinen Center. For favor leve um certificado de perdas devldo ao terremoto ou
Rlsai-Shomeisho ( pode ser obじdo na prefeitura local) juntamente com seu cartao ID ao Kobe
Gakusei Seinen Center, 3-1 Yamada-cho, Nada-ku, Kobe para a aplicagao.
Aberto das 10 da manhaお6 da tarde. Maiores detalhes 078-851-2760.



ポルトガル語通信N0.3 P.2

Ajuda da Cruz Vermelha Japonesa:
A Ajuda de Teびelnoto, ou "Gienkin" pela Cruz VermelhaJaponesa serさfornecida para as vftimas
esけangeiras do teびemoto, mesmo aquelas que tiverem com os vistos venddos ou tenha estado
trabalhando sem o visto apropriado. A quantia de 100 mil ienes serさliberada para as faniflias que
sofreram luto na famnね, ou aqueles cujas residさncias foram destrufdasねtalou parcialmente. A
Cruz Vermelha Japonesa ainda nao decidiu se os que receberem eだa ajuda estao aptos a
continuar recebendo ajuda.

Para se inscrever, dirija-seミprefeitura lacal com seu cartao ID e algo que possa provar que seu
apartamento sofreu alguma destrui�ao e especialmente no pr�dio onde voce viveu antes do
teびemoね.Redbos de contas uteis ou coびespondさndas en envladas para vocさsao sufidentes. E
se voce n3o fala iaponさs, 0 Centra de Informa�oes ficargo saじsfeitos em ajud�-lo enviando um
iDtさfeprete ou alguem para acompanh�-lo. Ligue-nos.

Escntorio de Imigra夕o cm Kobe:
Escrit6rio de Imigra�ao de Kobe (Escrit6rio de Kobe e Filial da Imigra�ao Regional de Osaka) foi
re-aberto em expediente integral desde o dia 13 de fevereiro. Hor�rio de atendlmento das 10 da
manhaさs 3 e meia da tarde. Ligue para 078-393-5452 ou 5453.

1) Sem�o Medico Gratuito: Um medico voluntおio da Universidade de Kobe que fala japones,

ingles e chines estさoferecendo trataniento mgdico gratuito para eshidantes estrangeiros no japao

nas tendas montadas no Parque Yukino-gosho em Kobe. 0 grupo tab6m pode responder suas

duvidas, faz check-ups e pode indicさ-10 para hospitals. Atさao fim de arqo. Ligue para 030-846-
1046 ou FAX: 030-163-3175.

2) Aconselhamento medico : 0 AMDA de Kansai responderさpor telefone suas diividas pelo

telefone, das 9さs 5 em 8 ideomas diferentes. Ligue para o AMDA 06-636-2333 ou FAX: 06-636-
2340.

3) Redu�ao eIsen(ミo de taxas : Se voce e uma vltima do terremoto tern o direto de redber uma
ねxa de redu<;ao ou isengさ0 de seus rendimentos do ano de 1994. vocgねmbさm terさum perfodo
de cぼさncia antes de dar enけada na devolgさo de imposto. Caso vocさpossua uma renda anual
inferior a 10 inilhOes de ienes ou perdeu pelo menos meねde de sua casa ou sofreu perdas de
pertences da famflia, voce estさapto a receber devol�So. Ligue-nos para maiores detalhes.

4) Seguro Desemprego: vocさperdeu seu emprego porque o local onde trbalhava foi for�ado a
fechar temporariamente devido ao teびemoto? Nao se preocupe, 0 Mimst�rio do Trabalho decidiu
aplicar espedalmente seguro desemprego. Ligue para o Escrit6rio de Desemprego mais proximo
para informa�&es.

5) Trabalhos: Procurando emprego? For quさnao procura um com a ajuda das Agendas para
esempregados. Caso vocさnao fale japones, segue uma listra de agendas as quais vocさpode
recorrer, em outras idiomas.

(A) Escrit6rio de Kobe:078-393-1071: Ingles e Portugues das 13 deお15hs de seg. a sex.
(B) Escrit6rio de Yodogawa:06-924-4771,prdxuaoさestai;ao Juso da linha Hankyu. Ingles dia 13 e
22 de mari;o: Espanhol dias 3 e 14 de mar�o, e pohguさs &s quintas-feiras.
(C) Sakai: Proximoさestaggo Honsen Sakai da Unha Nankai em Osaka. IngRS dia 8 e 27 de Mar�o,
Espanhol dia 9 e 24 de mar�o e porhguさs durante todo 0 mさs.


