ポルトガル語

O que fazer quando sofre
desastre de trânsito？
Ficará confuso ao deparar acidente de trânsito repentino.Deve agir com a calma. Está
ocorrendo muitos desastres de carros e bicicletas.Dê prioridade ao nome, telefone da
outra parte, confirmação das circustâncias do acidente e diagnóstico médico.
Estaciona o carro e bicicleta num lugar seguro(Evita acidentente
secundário).
Liga para Emergência 119
Liga para emergência 119 quando tem feridos.
Liga para Polícia 110
・Deve permanecer no local até chegar policial.
・Ao chegar policial, explica as circunstâncias do acidente. Depois o policial confirma o local
do acidente.

Vai ao hospital
O ferimento que na hora parecia leve, pode ser grave. É aconselhável ir ao hospital quanto
antes e fazer consulta médica.

Requisita “Certificado de acidente de trânsito”
Precisa de certificado de acidente de trânsito para receber o pagamento do seguro, fazer
trâmites de acidente de trânsito.Passados 5 anos após a ocorrência de acidente com lesão
corporal, 3 anos para dano material, basicamente não será emitido o certificado. Pode achar
desnecessário no momento, mas pode precisar posteriormente. Deve fazer requisição
mormente no caso de acidente com morte, com ferimento grave.
※No caso de falta de notificação do acidente à polícia, não será emitido o certificado.
Notifique sem falta.

▇ Modo de requerer
Conseguirá requerimento no Centro de manobra segura de automóvel, Delegacia de
polícia,Koban,Posto policial, Companhia de seguro contra danos.
Preenche os dados necessários e entrega. Poderá enviar via correio, no guichê, internet.
Sobre pormenores vide HP do Centro de manobra segura de automóveis.
Centro de manobra segura de automéveis:Certificado
relativo ao acidente de trânsito.
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/112/Default.aspx
（japonês）
https://www.jsdc.or.jp/en/tabid/142/Default.aspx
japonês

(inglês)
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ポルトガル語

FICEC atende consultas de vida
segunda~sextas feiras 10:00~16:00
Meu filho quartanista da escola primária,com 6 meses de estada no Japão, está sendo
maltratado .Não aguentou e retorquiu e foi chamado pelo diretor.Na China quando agredido
reage.Depois faz pazes, de praxe.No Japão precisa aguentar？
Para viver no Japão é mais fácil viver seguindo, de certa maneira, as regras do Japão.A escola é uma
pequena sociedade.Mas mesmo na escola, maltratar outros não é permitido.Deve recorrer à escola
para sanar o problema.Para isso deve dialogar bem com seu filho.

Sou receptor de assistência social.Estou acolhendo uma amiga vítima de VD.Ajude-me doando
alimentos.
O receptor de assistência social não pode proteger outros.Aconselhe ir imediatamente ao setor de
VD da prefeitura.Acolher amiga é considerado uma ação ilegal e até pode perder assistência social.
Para receptor de assistência social tem seguintes obrigações fora “Não pode hospedar pessoa”.
① Não pode remeter dinheiro ao país materno.
② Não pode usar para pagamento da dívida.
③ Não comprar coisas desnecessárias e supérfluas.
④ No caso de retorno ao país materno, deve comunicar assistência social (Nesse período não
receberá pagamento).
⑤ Limita bebida e fumo e jogo.
⑥ Quando tem rendimento notifique assistência social. Não deperdice o pagamento da assistência
social.Procure emprego e esforce para ficar independente.

Agência de Serviços de Imigração envia
e-mail,informações úteis para senhores
estrangeiros residentes no Japão.

Estamos recrutando
voluntários
Ficec vem sustentado pelo trabalho de
voluntários.No momento, estamos
recrutando mormente tradutores,
intérpretes e consultas de vida.
Dá para participar,escolhendo dias de
semana, horário e tipo de trabalho.
Ligue sem falta（049-256-4290）.

『Entrada e saída, informação sobre residentes, apóio
p/residentes, política da Agência de serviços de
Imigração.』
● Qualquer pessoa que tem E-mail pode registrar.
● Cada um pode escolher informação transmitida
● Entregamos novas informações e eventos

japonês

japonês acessível

Reabrimos atividades
FICEC Classe de japonês

FICEC Kokusai
Kodomo Kurabu

Quintas feiras
10：00～12：00

Vamos estudar japonês
juntos.Quem
quer
estudar
fora
quintas-feiras,
nos
procure.

Sábados 9：00～12:00
Que tal estudar juntos,
estrangeiros do ensino
fundamental e
médio.Estudar matérias
escolares e japonês e lazer.
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