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Postagens constantes e informações atualizadas sobre a COVID-19!
（Disponíveis em nosso site nos idiomas : Japonês, chinês, português, tagalo, vietnamita）
Fornecemos em vários idiomas, informações sobre a situação da COVID-19 na província de Gifu como:
⃝ Formas de consulta e balcão de aconselhamento para casos de sintomas como febre, etc.
⃝ Situação da infecção na Província de Gifu (Número de pacientes positivos e outros)
⃝ Avisos da Província de Gifu
• Vacinação, Informações sobre os auxílios (Fundo de apoio e outros), novos comunicados sobre a COVID-19 e mensagens
aos residentes da província.
⃝ Panfletos voltados a todos os estrangeiros (Sobre a prevenção de infecções)
Para consultas em idiomas estrangeiros, ligue no「Centro de língua estrangeira COVID-19」(Atendimento em 14 idiomas
diferentes)

TEL：058-263-8066
Página do Site

Facebook

Apresentação das atividades e planejamentos para 2021

O presente centro é uma associação regional internacional que promove a internacionalização a nível provincial. Neste ano,
objetivamos realizar nossas atividades baseadas nos 3 pilares abaixo.
⃝ Desenvolvimento comunitário visando a convivência multicultural
Atendimento por consultores voltadas a estrangeiros (COVID-19, Informações diárias)
Palestras sobre planejamentos de vida no Japão, e educação profissional para alunos do ensino médio.
Aprimoramento dos ambientes de aprendizado da língua japonesa (Treinamento de apoiadores e estímulo ás aulas de
língua japonesa).
⃝ Criação de um ambiente que promova a internacionalização da região
Difusão de informações em vários idiomas (intercâmbio internacional, informações multiculturais).
Intercâmbios entre a província, Lituânia e Marrocos, onde as relações são mais ativas.
Intercâmbio entre estudantes japoneses e intercambistas, com foco em vietnamitas
⃝ Atividades de promoção á voluntariados e organizações privadas
Treinamento de voluntários para atender urgências, como desastres e cuidados médicos
Apoio ao intercâmbio, cooperação internacional e projetos de coexistência multicultural

Venha elaborar um planejamento de vida para você, seus filhos e sua família.
Que tipo de vida você planeja no futuro? Você tem algum sonho ou objetivo?
Existem muitas etapas durante a vida. Ir para o ensino médio, universidade, conseguir um emprego, casar, ter filhos, se aposentar,
receber pensão. Inclusive, pode acabar comprando um carro ou construindo uma casa e todas estas questões podem ter um valor
alto. Principalmente, à medida que os filhos crescem, sua formação custa mais caro e se torna importante refletir sobre quando e
que tipo de necessidades podem aparecer para você, seu filho e sua família. Uma excelente maneira de se precaver, é planejando
o quanto você precisará no futuro e necessitará economizar nas despesas diárias, assim evitando disperdícios financeiros.

Os estágios da vida

※ Aqui iremos verificar cada um dos estágios, pontos fundamentais e instituições para um
planejamento de vida efetivo.

Sobre o desenvolvimento humano
Pré-escola
Ensino primário Shogakko
Ensino
secundário Chugakko

Formação das bases de atividades diárias
Com creches e jardins de infância, a criança adquire maior sociabilidade ao
conhecer outras pessoas que não são seus pais ou responsáveis.
Incentivo das bases da vida (Estudo, Humanização e Saúde)
Cultivar as bases de estudos junto do aprendizado das relações sociais em grupo.
Fase em que se nota o aumento da autoconfiança, porém é igualmente propício a
inferiorização.
Por ser uma época típica de não se ter muitos gastos, recomendamos que
junte e economize as finanças aqui, visando os estudos e o futuro de seu filho.

⃝Exame de saúde infantil / vacinação
⃝Subsídio para despesas médicas infantis

⃝Auxílio infantil (Até 15 anos)
⃝Seguro educacional

Ensino médio

Adquire conhecimento e experiência necessária para se tornar independente, optando então por um aprendizado
e plano de carreira em um emprego ou ocupação futura.

Universidade/
Ensino técnico

Maior desenvolvimento da independência por se distanciar dos pais. Estuda e obtém conhecimentos mais
especializados na universidade. Esta fase pode ser prolongada por mais 2 a 5 anos com a pós-graduação.
Objetive um plano de custos educacionais adequado ao projeto de carreira de seu filho. Converse com o
mesmo sobre seu futuro, explicando o apoio que poderão fornecer como responsáveis

⃝Existem diferenças nos preços dependendo da escolha da universidade e curso.
⃝No caso de empréstimos como bolsa de estudos, não será possivel reembolsar a menos que esteje trabalhando. É
importante planejar inicialmente o reembolso e se dedicar na procura de emprego o quanto antes.
⃝Dependendo da carreira, é extremamente difícil de entrar na área, e recomendasse tomar medidas antecipadas como
a procura de emprego ou concursos (no caso de estrangeiros, dependendo da área, são necessários comprovantes de
proficiência para ser aceito pelo local de trabalho. Caso não tenha, as chances de contratação podem ser baixas.)

Trabalho

Aqui a vida cotidiana muda drasticamente por ser economicamente independente dos pais.
Planejamento do futuro visando objetivos de vida.
Planejamentos visando futuros objetivos

⃝Ao ingressar em uma empresa, se informe sobre seus direitos ( como seguro de saúde, previdência, seguro contra
acidentes de trabalho, licença, etc.). Principalmente no caso de mulheres, informar-se sobre licenças relacionadas à
gravidez, parto e assistências.
⃝Haverão igualmente convites para contratação de seguros como o de vida. É aconselhável planejar o seguro que
necessita, levando em consideração suas condições atuais e optando por um plano compatível com sua renda.

Casamento/filhos
Trabalho

Existem várias formas de trabalhar após o casamento e filhos (funcionário efetivo, funcionário temporário, etc.)
Período de gastos: casamento, paternidade, etc.

⃝Planejamento de renda para educação e habitação familiar. Reunir informações sobre formas de economizar
dinheiro e empréstimos. Igualmente, ao casar, revisar o seguro de vida e procurar consultar uma instituição ou
empresa especializada.
⃝Caso opte trabalhar enquanto sustenta seus filhos, programe onde ira deixá-los antes de tudo. Da mesma forma, se
preparar para casos de doenças, combinando com seu trabalho e cooperando com companheiro/a e familiares.

Aposentadoria /
senioridade

A medida que o tempo passa, após trabalho e o auxílio na criação dos filhos, chegará a idade de
aposentadoria. Baseados nas normas trabalhistas, após o afastamento da empresa a pessoa se
tornará então aposentado.
Despesas médicas de prevenção a doenças ou envelhecimento serão necessárias.

⃝Fique atento aos seguros de vida de longa duração e aos sistemas de pensões, uma vez que enfermidades e o
envelhecimento requerem assistência ambulatorial e diária.
※Estas informações foram baseadas no Guia sobre Planejamento de Vida e nos cursos sobre planejamento de vida promovidos por este Centro Internacional de Gifu (GIC).
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Informações Cotidianas para Residentes Estrangeiros
Avisos da Imigração de Nagoia
Atuamos ativamente no Facebook desde 18 de dezembro do ano passado!!
Informações úteis disponíveis aos residentes estrangeiros em nove idiomas: japonês simplificado, inglês, chinês, indonésio,
vietnamita, nepalês, tagalo, português e espanhol.

〈 Exemplo de informações fornecidas 〉
●Passos para solicitação de visto.

  Explicação dos procedimentos a serem tomados para nascimentos no
Japão.

●Passos para casos de perda do cartão de residente.

  Explicação dos procedimentos para a reemissão do cartão de residente
em caso de perda, junto da obrigatoriedade de comunicar a polícia.

●Requisitos para tirar o visto de residente permanente

Apresentação dos itens necessários para se tornar um residente permanente.

●Informações a respeito da imigração sob os efeitos da COVID-19

Explicação das alterações com relação a imigração sob a influência da
COVID-19.
Para continuarmos fornecendo as informações aos
residentes estrangeiros de forma acessível, pedimos a
colaboração de sua família e amigos compartilhando e
seguindo!!

https://m.facebook.com/nagoya.nyukan.support/

Atualmente realizamos consultorias especializadas com funcionários da imigração!!
O Escritório de Imigração Regional de Nagoya realiza consultas gratuitas especializadas uma vez por mês nas
províncias de Gifu, Aichi, Shizuoka, Mie e na cidade de Komaki.
Na Província de Gifu a consulta é realizada na terceira quinta-feira de cada mês.
Em caso de dúvidas sobre imigração ou status de residência, não passe dúvidas sozinho.
As consultorias especializadas são somente por hora marcada.
Garantimos sigilo.
Pedimos que entre em contato com o balcão de consultoria mais próximo

〈 Exemplos de consulta 〉

●Penso em me divorciar de meu marido japonês e gostaria de saber se isso acarretará problemas ao meu visto?
●Atualmente estou residindo no Japão como intercambista. Pretendo arranjar um emprego, mas como devo proceder
com relação ao visto?

〈 Reserva para a consultoria especializada / Contato 〉
●Centro Internacional de Gifu

Tel：058-263-8066

O GIC (abreviado do inglês) possui um canal no YouTube que divulga diversas informações em vários
idiomas. Recentemente, postamos em português, um vídeo sobre a COVID-19 abordando as diferenças
de medidas entre Japão e Brasil, junto da situação atual de Curitiba (Paraná), testes PCR e consultorias da
província de Gifu.
Vamos juntos combater e superar a COVID-19, através das informações corretas de nossos vídeos sobre prevenções!
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Em foco！
Apresentação dos
grupos que atuam
na província

Centro de apoio e assistência
a trabalhadores estrangeiros

Realizamos atividades de suporte, auxílio e consultoria trabalhista a estagiários técnicos estrangeiros.
O Centro de Apoio e assistência a Trabalhadores Estrangeiros foi fundado e inaugurado em outubro de 2015. Se localiza na
segunda filial estrangeira do Sindicato Geral dos Trabalhadores de Gifu, na cidade de Hashima, província de Gifu.
No início trabalhadores esperançosos vinham ao Japão com seus sonhos, mas o que os esperavam eram duras condições de
trabalho e violações de direitos humanos. Visando protegê-los, nossa organização realiza atividades de assistência e anualmente
recebe em torno de 130 consultas.

Principais assuntos de consulta
Não remuneração

Acidente de trabalho

Violação de direitos

Demissão

Abuso de poder

Retorno forçado ao país de origem

●Ações de apoio e assistência
Considerando o longo período desde a consulta até a conclusão, é necessário fornecer o sustento daqueles que perderam sua
renda. Devido a isso, instalamos um abrigo para acolher os estrangeiros e apoiá-los nas questões de vestuário, alimentação e
moradia.
●Abrigos
Caso o estagiário técnico (doravante estrangeiro) tome alguma atitude durante o treinamento (trabalho), como informar o
empregador ou gestor sobre quaisquer dúvidas ou problemas que surjam, poderá ter seu trabalho pausado, demitido ou forçado a
retornar ao pais de origem. Os estrangeiros que assim são então expulsos do dormitório, permanecem sem remuneração e tem sua
vida afetada pela impossíbilidade do retorno ao seu país pela não solução do problema principal. Desse modo, todos são acolhidos
no abrigo de forma conjunta até que o problema seja solucionado. No total, 316 estagiários passaram pelo abrigo durante os cinco
anos desde sua inauguração. As nacionalidades dos usuários variam como: chinêses, vietnamitas, cambojanos, etc.
Todas as despesas relacionadas com a alimentação, itens e outras atividades diárias são sustentadas através de doações
administradas pelo "Orgão jurídico sem fins lucrativos de consultas trabalhistas.com" junto da arrecadação de 1000 ienes por dia
(com 3 refeições incluídas) coletados dos presentes usuários.
●Métodos de resolução do problema
Em colaboração com os sindicatos, o centro procura discutir ajustes e soluções com as instituições de treinamento (empregadores e gestores).
Em alguns casos se torna necessário deixar a solução para a decisão judicial, no qual consultamos especialistas jurídicos e órgãos
governamentais para proteção dos direitos dos estrangeiros.
Pelo aumento de pessoas que buscam ajuda no centro, existe a necessidade de mais equipamentos e melhoria de equipe, então
pedimos a colaboração e apoio de todos.
Contato Sindicato Geral dos Trabalhadores de Gifu/Orgão jurídico sem fins lucrativos de consultas trabalhistas.com (NPO法人労働相談.com)
Sede
〒 500-8402 Gifu-shi Tatsutamachi4-3-3 TEL:058-213-9330 FAX:058-213-9333 E-mail:scrum.giu@nifty.com
Abrigo 〒 501-6257 Hashima-shi Fukuju-cho Hirataka 3-36 TEL:090-8496-9668 FAX:058-257-1783
【Consulta sobre condições trabalhistas】 É possível realizar consultas em idiomas estrangeiros sobre as condições trabalhistas nas
instituições públicas abaixo.

Local de Consulta
Secretaria do trabalho de
Gifu Divisão de inspeção

INFORMATION

Horário de atendimento
De Segunda à Sexta-feira
9：00 ～16：00

Aconselhamentos psicológicos

Realizamos no Centro Internacional de Gifu, "aconselhamentos psicológicos"
através de consultas gratuitas com especialistas brasileiros e filipinos.
Garantimos sigilo.
Caso tenha interesse, pedimos que entre em contato.
【Você tem se preocupado com a sua saúde mental ou com a saúde
mental de sua família?】
⃝ Receios sobre o local de trabalho, família ou relacionamentos ao redor
⃝ Desmotivação, depressão, ansiedade ou insônia.
⃝ Preocupações referente ao trabalho, filhos ou família.
Cronograma

Brasil (Português)

Todo mês no 4ºdomingo
Para maiores detalhes, por favor, verifique nosso site
ou nossa conta no Facebook

Publicação/
Edição

Centro Internacional de Gifu (GIC)

Data de
publicação

1º de julho de 2021

Endereço
Gifu-shi Kinryû-chô 5-13
（Gifu Chihô Gôdôchôsa 3F）

058-245-8102

Centro de Consultas para Residentes Estrangeiros da Província
de Gifu
Consulte-nos em caso de dúvidas a respeito de assuntos do cotidiano
(impostos, moradia, educação, assistência social, etc.). Prestaremos
suporte para solucionar os seus problemas em colaboração com
os guichês de atendimento dos órgãos públicos. *Não atendemos
interpretação médica por telefone.
Horário de atendimento
de segunda a sexta-feira 9:30 ～ 16:30
*exceto recesso de fim e início do ano e feriados
TEL：058-263-8066
Idiomas disponíveis
inglês, chinês, português, tagalo, vietnamita, coreano, indonésio,
tailandês, khmer, nepali, birmanês, espanhol, malaio, lingua mongol

〒500-8875 Gifu-shi Yanagase-dori 1-12 Gifu Chunichi Biru, 2º andar
TEL : 058-214-7700 FAX : 058-263-8067
E-mail : gic@gic.or.jp Site : https://www.gic.or.jp/pt
Horário de funcionamento: domingo a sexta-feira 9:30〜18:00
Fechado aos sábados, feriados e recesso de fim e início de ano
Atendimento em: inglês, chinês, português, tagalo e vietnamita

(Há publicações em julho, novembro e fevereiro)

Telefone

