
 

Aos estrangeiros residentes na Província de Gifu 

GRATUITO 
Consultoria sobre 

Planejamento de Vida 
Uma planejadora financeira poderá orientar de forma clara, assuntos sobre 

orçamento doméstico, despesas do cotidiano, despesas escolares, etc.  
Caso você esteja com preocupações do tipo citado abaixo↓, faça uma consulta! 

Datas disponíveis: 02/dez/2020, 06/jan, 03/fev, 03/mar/2021 

Toda 1ª quarta-feira do mês ①10:00～10:50 ou ②11:00～11:50 

Online（Através do Zoom） 

Dia / Hora 

Local 

2 Grupos 

por mês 

O meu salário foi reduzido, mas 
tenho que pagar as prestações 
do carro e o aluguel todos os 
meses. Estou preocupado em 
não conseguir continuar 
pagando tais despesas somente 
com este salário atual. 

Faça a sua inscrição por email, informando o nome, telefone, cidade em que 

reside (ex.: Kani-shi), assunto que quer consultar e o dia e a hora (① ou ②). 

Se precisar de intérprete, informe o idioma também. 

※Faça a inscrição em até 1 semana antes do dia desejado para a sua consulta 

(as inscrições serão agendadas por ordem de inscrição) 

Método de 

Inscrição 

Centro Internacional de Gifu 

Idiomas Disponibilidade de intérprete em Português, Tagalo e Vietnamita 

TEL：058-214-7700 E-mail：gic@gic.or.jp 

Tenho 2 filhos cursando o 
ensino fundamental. Gostaria 
de entender o Sistema 
Educacional do Japão e o 
quanto serão as despesas 
escolares futuras.  

O meu filho continuará os 
estudos no ensino médio, mas 
perdi o emprego. Estou 
recebendo o seguro 
desemprego, mas após pagar as 
despesas cotidianas e as 
escolares, quanto será que vai 
sobrar no mês? 

O seguro de saúde e as taxas 
de aposentadoria estão sendo 
descontadas do meu salário, 
mas não entendo muito bem 
sobre o Sistema de Seguridade 
Social do Japão, poderia me 
explicar melhor? 

As taxas de juros estão baixas, 
então é melhor eu comprar 
uma casa agora? Se eu fizer um 
financiamento imobiliário,  
haverá implicações no 
orçamento doméstico?  

Meu filho quer cursar o ensino 
superior ou escola 
profissionalizante, mas acho 
que não consigo pagar as 
despesas escolares. Terei que 
fazer um financiamento?  


