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Centra de Informagoes sobre o Terremoto
para Estrangeiros

Informative no. 04 - 20 de Margo de 1995

Takiwa Central Bldg. Chuo-ku, Osaka 3o. andar
Tel :06-941-4793 Fax:06-941-5875

0 Centra de Infonna�Oes foi estabelecido ap6s o Grande Terremoto de Hanshin a fim de fomecer
informa�Oes e services de consultasさs vftimas estrangeiras em seus idiomas.
Oferecemos informa�Oes sobre situa�Oes de vistos e outros temas por telefone em Inglfis, Alemao,
Mandarim, Espanhol, Filipino, Tおlandさs' Portugufis e outros idiomas.

Precisando de ajuda ? permけa-nos ajudさ-,0s!!!
Ligue-nos: 06-941-4793-

poけuguば- todas as sextas da 9 As 21 hs

Queremos ouvir suas ld61as:

Jd se passaram dois meses desde o Grande Terremoto Hanshin. OrganizacOes N80
Govemamentais (ONG) e vdrios grupos volunt&ios oferecendo ajuda de emergfinda tさm dado
lugar S organiza�Oes volunt�rias que tfim promovido uma ampla gama de servi�os que visam a
m�dio e longo prazo as questOes ligadasさrenova�ao e recontru�ao. Uma cadeia de oi�amza�Oes
identicas a 6SS3S t6m se formado.

Como esb'angeiros residentes no Jap5o, voces tさm alguma idさia sobre o futuro de Kobe e
como a condi�ao de vida das pessoas podem ser methorada? Porねvor, queremos sua opuu'ao. 0
Centa'o de Informa�ao sobre Terremoto para estrangeiro quer ouvir o que vocさt�m a dizer.
Pretendemos colocar no papel os pianos e propostas para renovaび0 que reflitam as opiniOes dos
estrangeiros residentes aqui.

Utiliza�ao detelefones tempordrios:
0 wmero de telefones tempordrios disponfveis para o uso das vftunas do terremoto tern
diminuido recentemente e o nilmero de chainadas solidtando Informa�Oes sobre esse tipo de
telefone tern aumentado. Muitas pessoas expUcam que t6m sofrido pressOes para nao utUizarem
esses telefones ou entSo n5o fazerem Hgaゆes intemadonais. Os telefones tempor�rios podem ser
utilizados par todas as pessoas que perderam seus telefones par causa do terremoto. Uga(5es
mtemadonais �mbさm podem ser feitas atrav6s desses telefones tempor�rios. As pessoas que
podem usar sous pr6prios telefones, por favorねぴm-no. Aqueles que podem pagar as Uga�Oes,
tamb6m podem usar os telefones pdbUcos dnza ou verdes com a placa dourada na frente.

Ajuda essenclal daCruz Vermelha para os afetados no terremoto: (Glenkln) - Caso
vocさseja uma da pessoasねbiKねdas a receber a Ajuda essendal da Cruz Vennelha (Gienkln),ぜ
se mscreveu para o recebiniento? Na ddade de Kobe, apenas as pessoas que receberam a Ajuda
da Cruz veme化a estSo habilitadas a receber a Ajuda da prefeihira de Hyogo (Engokin) e a
Ajuda de emrggnda da Qdade (Miniaikin). Todos aqueles que esperam continuar recebendo
ajuda financeira do Esねdo e da Prefeitura Local devem se inscrever rapidamente para a Ajuda
Essendal ao Ten-emoto da Cruz Vermelha.
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Como se inscrever para a Ajuda essencial ao Terremoto da Cruz Vermelha.

・ Pessoas que efetuaram os procedimentos do RegiBtro de Estrangeiro:
vocさpode se inscrever para a ajuda atrav�s das prefeitura locais (shiyakusho ou kuyakusho)
mais pr6xur»a a sua resid&nda e preenchendo os formul�rios apropriados para-a solicita�ao. N80
esque�a de levar docunientos que comprovem a sua pessoa.

・ Pessoas que ainda nso realizaram os procedimentos do reglstro de estrangeiro:
A Cruz Vermelha &さprocessar sua apUca$ao (a partir de lo. de Mar�o). Leve os documentos
necessdrios (conforme abaixo) a divisao da Cruz Vermelha.

Localizac5o: Cruz VermeUia japonesa, prefeihira de Hyogo
5-7-12 Shimo Yamate Don, Chuo-ku, Kobe 651
ひ0. andar do r6dio d Prefeitura de Hyogo
audit<Srio das Crian�as e Pais) Tel: 076-362-4564
Andar em dire�ao Norte p>or 10 min. a partir da estac3o JR Motomachi. Pr6ximo ao

Hospital da Cruz Vermenlha.

Hordrio: 9:30 Ss 16:30 - segundaさsexta

Documentos necess�rios: 1) Certificado de Perdas do Terremoto (Risai-Shomeisho), que 6 emitido
pela prefeihira da ddade ou prefeihira local (shiyakusho - kuyakusho); 2) Algo quo comprove a
sua identldade, como passaporte ou cartao de identific�ao ou gaikokujin toroku shomeisho etc.;
3) Algo que comprove que vocさviveu na drea afetada pelo terremoto (cartas, conba& de locaq&o,
etc.)

・ Pessoas que n3o cumpriram com os procedimentos do Regsib-o de Estrangeiro necessitam de um
Certificado de Perdas eDanos.

・ Para obter eKe Certificado (risai-shomeisho), voc6 predsa descrever em ordem niim�rica todos
os itens danificados ou perdidosのe 3) providendar os documentos necess�rios listados adma
em "documentos necessdrios".

・ Algugm podeねzer a inscri�ao par vocさdesde que conceda-Ihes imia pro�agさo.

Todas as inscri�Oes devem ser feitas em japon6s. Quern nao entende japon6s sufidente deveria
contactar o Centra de Informa�Oes para SOKdねr um int�rprete que o acompanha. A Associa�So
Intemadonal de Hyogo tamb�m oferece servi�o grahiito de int6q?retes em hglさs, Mandarim,
Espanhol e Portugu�s. Ugue-nos078-382-2052.

ExenHilos de pessoas quo receberam a Ajuda sem o Cartao de klentlficayfio de
Estrangeiro (quando alg6m com uma porcuraぜo age em seu favor)

Caso 1: Sra. A. do Peru vivia em Higashi Nada-ku, Kobe, at que sua Casa foi deshrufda
completamente pelo terremoto. Ela perdeu seu passaporte e entSo teve luncartao de identificagao
emibido pela embaixada de seu pafs no Japao. Corn o cartao de Identifica�ao e o Certificado de
Perdas e Danos ela se dtrigiu a Cruz Vermelha e Recebeu a Ajuda ao Terremoto (Gienkin) no valor
de 100 mil ienes.

Caso 2: Sr. B. das Filipinas, vivia em Nagata-ku em Kobe, atさo seu apartamento ser
completamente destrufdo. Ele recebeu 100 mil ienes da Ajuda ao Terremoto, provando sua
identidade atrav�s do passaporte, confirmando que vivia na regiSo afetada atrav�s de
correspondfindas recebidas antes da data do terremoto e comprovando sua sihia$ao atual atrav�s
dp Certificado de Perdas e Danos e�せdo pela Prefeitura local.
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Como voeさpode perceber, pode-se conseguir a Ajuda aoTerremoto consegiundo provar quern - e
qual a sua situa�ao.

Para receber a Segunda A]uda pelo Terremoto da Cruz Vermelha (Glenkin):
A Cruz Vermelha japonesa anundou que v3o fomecer uma segunda ajuda (gienkin)conforme
abaixo. Entretanto ainda n3o espedficaram todos os detalhes referentes a insai(ao, periodo de
distribui�ao e outros procedimentos especfficos. For favor niantenha-se a par dos acontecunentos.

Quantia BMUndもria a ser liberada pela Cruz Vermelha japonesa (GIenkin):
-Pessoas debiBねdas e feridas por perfodo eqiiivalente ou superior a um m6s: 50 mil ienes.
.peだoas sob assistfinda sodal, idosos que vivem s6s, debilitados ffsica ou mentalmente, pessoas
sem parentes que possufam bens e solidtaram ajuda e pessoas cujas moradias foram
completamente destrufdas pelo terremoto: 300 mil ienes,
- Menores estudantes de 2o. grau que perderam os pais ou pessoas que possuiam sua posse de
guarda: 1 ��さo ienes
- ProprietAios que pretendem consertar suas moradias: 300 nul ienes '
- Pessoas que pretendem se mudar para casa alugada: 300 mil ienes

Voc6 encorrtrou trabalho? Kansai Interpretingひntぼ(Centro de Interpreta�So de Kansai)
em japon&s Kansai Tsuyakusha est oferecendo servi�o aos estrangeiros vftimas do terremoto. 0
けab�o que eles oferecem s3o para fun�Oes sem habilita�ao especfficas que estao localizados em
Nara e Osaka. Tamb�m oferecem services de informa�Oes sobre moradia provis6ria (homestay) e
sobre mudan�as. Chame 0742-48-0181, todos os dias das 9さs IThs e soUdte a Sra. Nakagawa.

Devoluyfio de Impostos: As pessoas que perderam ou Hveram suas proppriedades afetadas ou
destrufdas devido ao terremoto esはo aptas a receberam pardal ou totalmente seus impostos
referentes ao ano de 1994 atrav6s de aplica<;ao nos escrit6rios concementes.

Exemplos: Sra. C alugou um apartamento em Hyogo-ku, Kobe , sofreu danos consider�veis e
perdeu mais da metade de seasザけences incluindo uma televis5o, um refrigerador e armdrios. A
Sra. C obteve em 1994 uma renda de ¥ 2.400.000 (saldrio mensal de 200 mil multipUcado por 12).
Devido a sua renda anual ser inferior a ¥ 5力0.の0 e devido as perdas sereni superior a 50% do
valor ganho antes do terremoto, todas asねxas pagas cm 1994 (¥ 20 mil mensais, durante o
perfodo de 12 meses, somando 240 mil ienes) sergo devolvidas.
Para a aplica�ao � necessdrio ter algo que prove o pagamento das taxas (comprovaびo de retenc5o
de imposto de renda referente ao ano fiscal de 1994. Isso pode ser comprovado atrav�s de seu
empregador oou na desdgaa de seu holerite mensal). Tamb�m, jiinte a sua aplica�ao qualquer
prova que vocさtenha (seせver) mostrando os danos que sofreu na ocasiao do terremoto - por
exemplo, 0 Certificado de Perdas e Danos do Teびemoto (risai someisho). ApIica�Oes no escrit6rio
local de axaqSo na prefeitura.

Emprさshmos sem juros, sem empr�stin�os PKdelo、 aos estrangeiros que sofreram perdas no
epis6dio do terremoto. Para inscric5oさnecessA-io; 1) Fonnuldrio de mscri�ao, 2)Uma carta de
recomenda�So de algum cidadao japonfis (a pessoa que fomecer a carta nao predsa ser
responsive] pelo seu emprtstimmo), 3) Uma c6pia do seu Certificado de Estrangeiro (gaikoktgin
toroku shomeisho) e 4) 0 Risai Shomeisho ( Certificado de Perdas de Danes). Caso nSo seja
possfvel obter os itens mendonados acuna, por favor, consulte a Sepport 21. As pessoas que
fizerem a aplica�ao d�vem estar dentes de que haverさuma entrevista pwssoal.
Para informa�Oes contacte o SUNNY FUND (Fundo Ensolarado), ligado ao Support 21, Funda�So
de Bem-Estar, hgagねs gr甜s 012-55-5560.

Os formuldrios de inscrisOes egはo a disposi�So nos seguintes locals: 0 Centra de Infonna�Oes
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sobre o Terremoto par estrangeiros (06-941-4793), Assoda�ao de Organiza�Oes de IntercAmbio
Intemadonal de kansai (0798-35-3459), YMCA de Nishinomiya (0798-35-5987), Assodacao
Intemadonal de Hyogo (078-362-2051), Igreja Catdlica de Takatori em Nagata-ku, Kobe (078-731-
8300), o Centre de Eshidantes Jovens de Kobe (078-851-2760) e o YMCA de Kobe (078-241-7201).

Outros locals onde voc6 pode pedir informa�Oes.
1) Amigos Asi甜cos (�63一212のンdas 19らs 2化s. Ingl6s seg. e sex., espanholれs ter., tailand&sさs
quartas eおngsさs quintas.
2) Povos Asi此cos Unidos: (PAU) 075-451-6522

qui. das 18をs 20hs espanhol eド�かさs
seg. e qiu. das 15さs 18 hs filipino, tailandfis, hglさs e japon6s

3) Centra de Auxflio Legal aos coreanos: Kankoku Houritsu Kyuen Center 06-731-3520

Uma mensagem da KDD

For que n5o falar com seus fanuliares e amigos no exterior?
KDD oferece o servi�o 001 com pre�o melhor. Das 19おtaxas sao 20 % mais baratas das 23 s3o

40%.

�pferta Espedal: desconto de 20 % tamb�mさoferecido durante os sSbados, domingos eおhados-ソ


