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Relatório  Final(Propostas) do  Terceiro  Encontro  Kanagawa  dos  Cidadãos  Estrangeiros  da   Província  e  do  Encontro  de  Intercambio  Internacional  NGO  Kanagawa

  O   Terceiro  Encontro  Kanagawa  dos  Cidadãos  Estrangeiros  
da   Província  e  do  Encontro  de  Intercâmbio  Internacional  
NGO  Kanagawa, que  iniciou-se  em  novembro  de  2002. E,  
reúne o relatório final  dos  resultados  das  discussões  
realizadas  até  agora  tendo  apresentado  ao  governador  da   
província  em  29  de  outubro.

 O  Encontro  Kanagawa  dos  Estrangeiros  da   Província  tem  
realizado  conselhos  a  respeito  da  instituição  de  uma  
sociedade   levando-se  em  conta  o  ponto  de  vista  dos  
cidadãos   estrangeiros  da  província  como  também  programas  
de  ação  voltados  aos  mesmos.
  No  último  relatório ("Objetivando  um  Kanagawa  que 
amemos de coração"), foram  introduzidas  14  propostas,  desde  
problemas  imediatos  no  que  diz  respeito  ao  cotidiano  dos  
cidadãos  estrangeiros  da   província,  até  a  melhoria  do  
sistema  e  leis, a  saber, (1) estabelecimento  de  um  balcão  de  
assuntos  gerais  voltado  aos  cidadãos  estrangeiros  da  
província  (2) prestação  de  informações (3) participação  na  
administração  prefeitural (4) desenvolvimento do  intercâmbio  
regional (5) escola de  estrangeiros (6) apoio  em  relação  ao  
encaminhamento   dos  estudantes  (7) aprendizado  da  língua  
materna,etc  (8) tabela  do  anuário  ocidental  nos  documentos  
públicos  (9) promoção  do  entendimento  de  múltiplas  culturas.
  Também  no  Encontro  de  Intercâmbio  Internacional  NGO  
Kanagawa, foram  realizadas  conferências   a  respeito  de  
programas  internacionais  dentro  da província, colaboração  
entre  as  NGO  e  a  província, bem  como sobre  a  cooperação  
entre  as  NGO  da  província.
  No  último  relatório   "Objetivando  a  construção  de  uma  
sociedade  internacional  pacífica"  e  "Um  Kanagawa  onde  haja  
convivência  mútua", através   dos  trabalhos  de  cooperação  
entre  a  província  e  NGO"  foram estabelecidas  8  propostas, 
através  de  3  itens, a  saber, (1) cooperação  internacional  do  
núcleo  regional / apoio  aos  países  em  desenvolvimento (2) 
objetivando uma  sociedade  sem  preconceitos  (3) fortalecimento  
de  apoio  básico  das  atividades  NGO
Os detalhes poderão ser esclarecidos na Home Page:

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kokusai/seisaku/seisaku.htm

[Informações  em  japonês]

Ken Kokusai-ka Kikaku-han
 (Setor de Planejamento da Seção de Intercambio Internacional 
da Província)  Tel: 045-210-3748

[Informações em língua estrangeiras]

Ken Gaikokuseki Kenmin Soodan Madoguchi(P4)
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Para a resolução da atual condição de permanência e emprego ilegais

  Há  estrangeiros que se encontram  em  situação  de permanência  
ilegal, como é o caso  dos  que  ultrapassaram o  limite  de  
permanência ou entraram ilegalmente  no  país. E  também há 
muitas  pessoas  empregadas ilegalmente("fuh  sh r "), não  
reconhecidas  pelas  leis  japonesas,  como  as  que  trabalham  tendo  
apenas o  visto  de  curta permanência, ou trabalham  na  condição  
de  permanência  ilegal, etc.

 O  problema  de  permanência  ilegal Existem  cerca  de  220.000 
estrangeiros  que  permanecem  ilegalmente  no  Japão  e  estima-
se  que  a  maioria  também  está  empregada  ilegalmente.

 O  problema  de  trabalho ilegal ("fuh  sh r ") O estrangeiro  que  
aceita  trabalhar  ilegalmente  sofre  ele próprio  exploração, e  
mesmo  que  sofra  acidentes  de  trabalho  pode  não  vir  a  receber  
a  assistência  devida, tendo  a  possibilidade  de  se  expor  a  graves  
riscos  no  que  diz  respeito  aos  direitos  humanos.

 É  essencial  compreender corretamente este  problema, se 
desejarmos  conseguir  o  desenvolvimento  de  uma   sociedade  
sadia, e  incrementar  uma  melhor  convivência  internacional
[Informações  em  japonês]  Ken  Anzen/Anshin  Machizukuri  
Suishin-ka(Setor  de  promoção  para  a  construção  de  uma  cidade 
segura  e tranquila) Tel: 045-210- 3819

[Informações  em  língua  estrangeiras]   
Ken Gaikokuseki Kenmin Soodan Madoguchi (P4)

Informações  sobre  o  salário  mínimo
   O  salário  mínimo, a partir  do  dia  1  de  outubro  de  2004 
passou  a  708 ienens (1 iene  a  mais).
  Este  salário mínimo  aplica-se  a  todos  os trabalhadores  da  
província, sejam  eles "arubaito", de  tempo  fixo  ou temporário  
e  todos  os  empregadores  deverão  pagar  um  valor  acima  
dele.
[Informações  em  japonês]  
Departamento  de  Trabalho, Indústria e Comércio da Província 
de Kanagawa, Setor de Previdência e Assuntos Trabalhista,  
TEL 045-210-5739 ou 
Setor de Salários, Escritório de Inspeção de Normas 
Trabalhista de Kanagawa, TEL 045-211-7354

[Informações  em  português]

Local Dias de consulta Horários Telefone

Centro de Assuntos Trabalhista,  
Indústira e Comércio  de Atsugi

Todas  as segundas-feiras

É posssível  fazer  consultas, fazer  exame  HIV  nos  centros  de  saúde
  O  exame  nos  centros  de  saúde  são gratuitos  e  
anônimos.Queiram  telefonar  ao  centro  de saúde  para  marcar  
hora  com  antecedência. O exame, simples, exige  uma  coleta  
de  sangue  de  5cc. Para obter um  resultado  exato  é  preciso  
que  seja  feito  após  um  período  de  3 meses  desde  a  provável  
contaminação.
   Somente  o  solicitante  do  exame  é  que  fica  sabendo  o  
resultado.  Para  saber-se  o  resultado  seja  ele positivo  ou  
negativo  só se  informa  à  própria  pessoa, portanto,  é  
necessário  que  o  solicitante, ele  mesmo, vá  buscar  o  
resultado  do exame. O  aviso  sobre  o  resultado  não  é  enviado  
a  outrem  seja  pelo  correio  ou  por  telefone  nem  mesmo  à  
escola,  ou  empresa.  A  privacidade  da  pessoa  é  respeitada.

Se  o  resultado  for  positivo, são  apresentados  hospitais, e  
se  houver  desejo  do  paciente,  poderemos  auxiliar  no  que  
diz  respeito  ao  tratamento  e  ao  cotidiano.

Outras  consultas  sobre  HIV, estamos  à  disposição  nos  
centros  de  saúde.  Fiquem  à  vontade  para  uma  visita.

[Informações em japonês]  
Ken Hoken Yobo Ka 
(Departamento  de Prevenção e Saúde  da Província) 
TEL: 045-210-5117

[Informações  em  língua  estrangeiras]   
Ken Gaikokuseki Kenmin Soodan Madoguchi (P4)
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2a_ Quarta-feira do mês

Hiratsuka Hoken Fukushi Jimusho

Kamakura Hoken Fukushi Jimusho

Fujisawa Hoken Fukushi Jimusho

Odawara Hoken Fukushi Jimusho

Chigasaki Hoken Fukushi Jimusho

Misaki Hoken Fukushi Jimusho

Hadano Hoken Fukushi Jimusho

Atsugi Hoken Fukushi Jimusho

Yamato Hoken Fukushi Jimusho

Ashigara Hoken Fukushi Jimusho

Tsukui Hoken Fukushi Jimusho

Cidade de Yokohama

Tsurumi Fukushi Hoken Center

Kanagawa Fukushi Hoken Center

Nishi Fukushi Hoken Center

Naka Fukushi Hoken Center

Minami Fukushi Hoken Center

Konan Fukushi Hoken Center

Hodogaya Fukushi Hoken Center

Asahi Fukushi Hoken Center

Isogo Fukushi Hoken Center

Kanazawa Fukushi Hoken Center

Kohoku Fukushi Hoken Center

Midori Fukushi Hoken Center

Tsuzuki Fukushi Hoken Center

Totsuka Fukushi Hoken Center

Sakae Fukushi Hoken Center

Izumi Fukushi Hoken Center

Seya Fukushi Hoken Center

Kekkaku Yobokai Kanagawa-ken Shibu 
Chuo Sodanjo 

Yokohama AIDS
Shimin Katudo Center

Cidade de Kawasaki

Kawasaki-ku Hoken Fukushi Center

Saiwai-kur Hoken Fukushi Center

Nakahara-ku Hoken Fukushi Center

Takatsu-ku Hoken Fukushi Center

Miyamae-ku Hoken Fukushi Center

Tama-ku Hoken Fukushi Center

Asao-ku Hoken Fukushi Center

Kawasaki-shi Kenko Kenshin Center

Cidade de Yokosuka

Yokosuka-shi Hokenjo

Cidade de Sagamihara

Sagamihara-shi Hokenjo

Aoba Fukushi Hoken Center

(14:00 18:00)

(14:00 18:00)
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042 (784) 1111

045 (510) 1832

045 (411) 7138

045 (320) 8439

045 (224) 8332

045 (743) 8242

045 (847) 8438

045 (334) 6344

045 (954) 6147

045 (750) 2445

045 (788) 7840

045 (540) 2362

045 (930) 2357

045 (978) 2438
2441

045 (948) 2352

045 (866) 8426

045 (894) 6964

045 (800) 2444

045 (367) 5744

045 (251) 2374

045 (201) 8830

044 (201) 3216

044 (522) 7414

044 (744) 3261

044 (861) 3318

044 (856) 3263

044 (935) 3301

044 (965) 5157

044 (200) 1466

0468 (25) 6117

042 (769) 8346

3a_ Segunda-feira do mês

4a_ Quinta-feira do mês

Nome de Hokenjo Tel Días  de exame Horários



OLA KANAGAWAVol.13, N
o_
 2 Inverno de 2004

NGO

JR

À  respeito  do  recrutamento  especial  de  estrangeiros  residentes  na  província, em  relação  à  seleção  dos  
novos  matriculandos  das  escolas  públicas  de  segundo  grau  da  província  de  Kanagawa (ano  2005) 

[O   recrutamento  especial  de  estrangeiros  residentes  na  província] 
Requisitos: possuir  qualificação  a  aspirante  para  as  escolas  
públicas  de  segundo  grau  da  província  de  Kanagawa  e  ter  
nacionalidade  estrangeira(inclui-se  os  que  foram  reconhecidos  
como  refugiados).Ter  acima  de  15  anos, e   permanência  de  até  3  
anos  desde  a  entrada  no  país  até  1  de  abril  de  2005.
Nome  da  escola: Escola  Provincial  Geral  de  Segundo  Grau de  
Tsurumi, Escola  Provincial  Geral  de  Segundo  Grau  de  
Kanagawa, Escola  Provincial  Geral  de  Segundo  Grau  de  
Hashimoto, Escola  Provincial  de  Segundo  Grau  de  Arima, Escola  
Provincial  Geral  de  Segundo  Grau  de  Hibarigaoka, Escola  
Pública  Comercial   e  de  Segundo  Grau  da  cidade  de   
Yokohama.
Data: igual  ao  período  posterior  de  seleção  do  recrutamento  
geral. Veja  o  folheto  " informações  de  recrutamento".  É  possível  
o  pedido  por  outro  recrutamento  fora   o  recrutamento  especial.  

[Pedido  de  métodos  de  provas e  outros  dos  aspirantes  que  
tenham  como  responsáveis  pessoas  que  voltaram  de  outros  
países  ou  similares.]

Pessoas  que  podem  solicitar  informações de exame: dentre  os  
aspirantes  cujos  responsáveis  são  pessoas  que  voltaram  ao  
Japão  após  um  período  de  permanência  no   exterior  ou  pessoas  
que  vieram  do  estrangeiro  e  moram  no   Japão, por  princípio, os  
apirantes   devem  morar  há  menos 6  anos   após  a  mudança  de  
país, e  além  disso, ter  entrado  na  escola  depois do  quarto  ano  
primário.
[Informações  em  japonês] Departamento  de  Educação  
Secundária  da  Divisão  de  Educação  da  Repartição  
Educacional.  TEL 045-210-8251

[Informações em língua estrangeiras]  
Ken Gaikokuseki Kenmin Soodan Madoguchi

Apresentação  do  Plaza  dos  Cidadãos  Cosmopolitas  de  Kanagawa 
 A  província  de  Kanagawa estabeleceu  em  1998, na  cidade  de  
Yokohama, no  distrito  de  Sakae,  o  Plaza   dos  Cidadãos  
Cosmopolitas  de   Kanagawa,  tendo  como  objetivo  "desenvolver  
uma  rica  receptividade  nas  crianças",  "promover uma  
consciência  como  cidadão  cosmopolita",  "apoiar  as  atividades  
internacionais   das  NGO e  da  população, etc., havendo uma  sala  
permanente  de  exposição, o  "salão de  exposição  para   
entendimento   internacional  das  crianças"  onde  expõem-se  
intrumentos  musicais  folclóricos, interior  das  casas  de  países  
asiáticos,etc, foro de  informações, biblioteca  visual, hall  de  
múltiplo  uso, cozinha,etc.
   No  foro  de  informações ,todos  podem  gratuitamente  usufruir   
de  news  letters, revistas  relacionadas  à  cooperação  
internacional, intercâmbio  internacional, publicadas  em  várias  
línguas  pelas  NGO  e  associações  de  moradores. São  cerca  de  
300  tipos  de  material  divididos  nos  variados  campos  da  
educação, prevenção de calamidades, bem-estar  social,  tratamento  
médico, etc. Também  podem  ser  realizados  encontros  usando-se  
o   espaço  do  foro.
[Meios  de  acesso  ao  Plaza  dos  Cidadãos  Cosmopolitas  de  

Kanagawa] Linha JR Negishi, estação Hongodai. 3 minutos a pé
[Horário  de  abertura  do  foro  de  informações] durante a  

semana:9h 20h sábados, domingos  e  feriados:9h 17h  fecha  
às  segundas e no  final  e  início  do  ano

[Informações em japonês] Foro  de  informações Plaza  dos  
Cidadãos  Cosmopolita de Kanagawa TEL:045-896-2977

[Informações em língua estrangeiras]  
Ken Gaikokuseki Kenmin Soodan Madoguchi

Centro de Consultas para Residentes Estrangeiros da Província (Português)

Nome Local Horários Telefone

Centro de Consultas para Residentes 

Estrangeiros da Província

Centro de Residentes da Provincia 
de Kanagawa, 2o_ andar

quarta-feira
 9h às 17h

045-322-1444

Centro Administrativo da  Região 
Central da Província, 1o_ andar

terças-feira 046-221-5774

Centro de Consultas  Legais  para 
Residentes Estrangeiros da Província

Centro de  Residentes da 
Província de Kanagawa 2o

_ andar
2a_ quarta-feira 
do mês

13h30  às 16h30 045-322-1444

recepção  fecha  às  16h

Dias de consulta


