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ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター                                 

 

群馬県前橋市大手町 1-1-1昭和庁舎 1階 TEL 027-289-8275 FAX 027-289-8276 

Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1 Showa Chousha  andar   

 https://sites.google.com/view/gunma-onestop/portuguese  e-mail: gtia-intlgrp@gtia.jp  

ポルトガル語版 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dia da semana 

Idioma 

Segunda 

 

Terça Quarta Quinta Sexta 

Inglês 〇 〇 〇 〇 〇 

Chinês 〇 〇  〇 〇 

Português 〇 〇 〇 〇 〇 

Espanhol 〇 〇  〇 〇 

Vietnamita 〇 〇 〇 〇 〇 

 
 Assesoramento Jurídico para Estrangeiros  

(gratuito·sigiloso·com intérprete) 

 
◆Data e Horário: 17 de Julho （Domingo） 10h às 15h （Recepção até as 14:30 h） 

Local: Centro de Consulta Geral para Estrangeiros de Gunma One Stop Center 

Gunma-ken Maebashi-shi Ote Machi 1-1-1- Showa Chousha 1.º andar 

◆Data e Horário: 21 de Agosto （Domingo） 10h às 15h （Recepção até as 14:30 h） 

Local: Bikini Kiryu Bunka Kaikan (Kiryu-shi Shimin Bunka Kaikan) (Kiryu-shi Orihime-machi 2-5) 

◆Data e Horário: 11 de Setembro （Domingo） 10h às 15h （Recepção até as 14:30 h） 

Local: Oizumi-machi Kouminkan Minami Bekkan Kenshu-shitsu (Oura-gun Oizumi-machi Yoshida 2011-1)  

◆CONSULTORES: Advogado, Gyouseishoshi (Despachante Credenciado), Shakai Roumushi (Consultor de Seguro 
Social e Trabalhista ), Nenkin Jimusho Soudan in (Consultor do Escritório de Pensão Nacional) 

◆INTÉRPRETES: Português, Espanhol, Inglês, Chinês e Vietnamita 

◆Será dado prioridade para as pessoas que fizeram a reserva com antecedência. 

◆Devido ao COVID-19, há a possibilidade das consultas passarem a ser por telefone. 

◆RESERVAS E INFORMAÇÕES: Centro de Consulta Geral para os Estrangeiros de Gunma One Stop Center 

TEL.027-289-8275   090-1215-6113（somente nos dias 21/8 e 11/9） 
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SOS 

Utilize o Auxilio do Centro de Consultas Geral para Estrangeiros 
◇ Horário de Atendimento: das 9 h às 17 h (exceto aos sábados, domingos, feriados de final e início do ano). 
◇ Assuntos: Procedimentos para visto,Trabalho, Assuntos Médicos, Assistência Social, Criação e Educação Infantil, Maternidade, etc. 
◇ Prestamos serviços de assessoramento aos estrangeiros em: Inglês, Espanhol, Chinês, Português e Vietnamita. 

Endereço: Gunma-ken Maebashi-shi Ote-Machi 1-1-1 Showa Chousha 1.º andar  
Telefone: 027-289-8275   FAX: 027-289-8276 
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Imposto sobre Aquisição de Imóveis – Fudousan Shotoku-Zei 

O imposto de aquisição de imóveis é o imposto cobrado quando você adquire um terreno ou um imóvel. Difere do 

imposto predial pago ao município todos os anos. A tabela abaixo mostra como calcular o valor do imposto. 

Aquisição desde 1.º de abril de 2008 a 31 de março de 2024 

Tipos de imóveis Imposto sobre a aquisição 

Habitação Valor da avaliação do imóvel (※Nota 1) x 3% 

Imóveis não residenciais Valor da avaliação do imóvel (※Nota 1) x 4% 

Terreno residencial Valor da avaliação do imóvel (※Nota 1) x 1/2(※Nota 2) x 3% 

Terreno não residencial Valor da avaliação do imóvel (※Nota 1) x 3% 

(※Nota 1) O "Valor de avaliação de imóveis" refere-se não ao preço de compra ou custo de construção, 

mas ao preço registrado no cadastro tributário de ativos fixos (Kotei Shisan Kazei Daichou) dos municípios.  

(※Nota 2) Em caso de compra de terreno residencial, o valor do imposto é calculado com base na metade 

do valor avaliado. 

Sistema de redução do imposto sobre aquisição de imóvel ou terreno  

Ao comprar uma casa ou um terreno residencial e se enquadrar nos requisitos necessários poderá utilizar 
o sistema de redução de imposto. 

Para saber se você se enquadra nos requisitos necessários e quanto seus impostos podem ser reduzidos, 
entre em contato com o departamento administrativo de sua jurisdição.  

Para isso, verifique o site →https://www.pref.gunma.jp/04/a4310007.html 

 

 
Proteja-se contra os desastres naturais❕ 
 

１．Conheça os desastres naturais do Japão 

O Japão é um país com um grande número de desastres naturais (terremotos, tsunamis, tufões, chuvas fortes, etc.). 

Tufões e chuvas fortes aumentam de junho a outubro. 

 

２．Prepare-se com antecedência 

Faça preparativos com antecedência para minimizar os danos. 

・Preparar os seus pertences para levar em caso de emergência. 

・Impedir que os móveis caiam. 

・Estocar comida e água. 

 

３．Verifique a informação do desastre 

Existem aplicativos e sites úteis para obter informações sobre desastres. Instale previamente em seu smartphone, 

etc. Os municípios podem ter seus próprios métodos de divulgação de informações multilíngues. Por favor, verifique 

com antecedência. 

 

４．Evacue com segurança 

Como regra geral, as pessoas que estão em um local perigoso no momento de um desastre devem evacuar para um 

local seguro. Verifique como refugiar com segurança em tempos de corona.  

 

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html 

 
Este código QR pode ser visualizado em vários idiomas. Fonte: Gabinete do Governo do Japão 
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Doença repentina, ferimentos, incêndios, etc. 

（número 119） 

Em caso de doença repentina, ferimentos, incêndio, etc. ligue 

para o número 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Você poderá verificar como chamar uma ambulância em vários idiomas com o 

seguinte site citado abaixo ou pelo código QR. 
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Guia de trabalho e estilo de vida” - 4ª edição, março de 2022. 

Editor supervisor: Agência de Serviços de Imigração  

 

 

Esta ligação para o número 119, é realmente para um caso de emergência? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefones de Emergência 

casos de emêrgencias 

Em caso de doença repentina ou ferimentos 

① Ao ligar para o número 119, o operador perguntará: “É incêndio (kaji desuka) ou é emergência 

(kyuukyuu desuka)?”. Responda: “É emergência (kyuukyuu desu)”. 

② Informe o local onde deseja que a ambulância chegue e também algum ponto de referência. 

③ Informe os sintomas e a idade da pessoa que está passando mal. 

④ Informe o seu nome e dados para contato. 

Em caso de incêndio 

① Ao ligar para o número 119, o operador perguntará: “É incêndio (kaji 

desuka) ou é emergência (kyuukyuu desuka)?”. Responda: “É incêndio 

(kaji desu)”. 

② Informe o local do incêndio. 

③ Informe o seu nome e dados para contato. 

Por favor, pedimos que 
colabore utilizando a 
ambulância de uma 
maneira correta. 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html
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Para prevenir da insolação & Covid-19, veja o “Novo estilo de vida” completo en varios idiomas. 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pam

ph.html#pamph01 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html#pamph01
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html#pamph01

