
AVISO DA ASSOCIAÇÃO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE  TAMBA №1
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Para todos os cidadãos
Auxílio extraordinário de valor 
fixo

Benefício de 100 mil ienes por pessoa
Departamento de

Segurança
☎88-5226

Para pessoas que correm o risco de perder a 
moradia devido à diminuição da renda por 

causa da interrupção do trabalho, etc.
Benefício para garantia de moradia

A princípio o benefício será equivalente ao valor de 3 
meses de aluguel

Departamento de auxílio à 
independência
☎88-5272

Para famílias com
crianças

Benefício extraordinário para 
famílias com crianças

Benefício de 10 mil ienes por criança que recebe 
o subsídio para criação dos filhos

Departamento de auxílio à 
independência
☎88-5271

Para pessoas contaminadas (ou com 
suspeita de contágio) pelo novo 

coronavírus

Auxílio para doenças e ferimentos 
(Seguro Nacional de Saúde / Idosos  (limitado o 
titular do seguro))

Auxílio para doenças e ferimentos para pessoas 
contaminadas  (ou com suspeita de contágio)

Departamento de registro civil
☎82-6690

Para pessoas com
dificuldades

financeiras devido à
diminuição da renda

Pequeno fundo emergencial
(empréstimo extraordinário)

Empréstimo de até 100 mil ienes (Sem 
juros/sem garantia)

Fundo de apoio geral 
(empréstimo extraordinário)

Empréstimo de até 200 mil ienes por residência (150 mil ienes 
no caso de solteiro) por mês. A princípio até 3 meses (sem juros/sem 
garantia)

Quando houver dificuldades para 
pagamento do imposto municipal, 

imposto do seguro nacional de
saúde, taxas públicas, etc.

Adiamento/isenção de pagamento de imposto 
municipal, etc. Departamento fiscal ☎82-2003

※ É possível que outras taxas públicas, conta de telefone e empréstimo imobiliário, possam ser adiados. Consulte o órgão ou empresa responsáveis para confirmação.

Benefício
municipal

Conselho do bem 
estar social da 

cidade de Tamba
☎82-4631

Adiamento/isenção de pagamento de taxa de seguro
Departamento de registro civil ☎82-6690   

Departamento de seguro para idosos ☎88-5266

Adiamento/isenção de pagamento de taxa de 
água/esgoto

Centro de atendimento ao cliente de água e esgoto ☎88-5107

Adiamento/isenção de pagamento de aluguel de 
habitação municipal

Departamento de habitação municipal ☎74-2364

Informações para estrangeiros sobre o auxílio extraordinário de valor fixo

Ministério de 
Informação e
Comunicação

Guia para o auxílio 
extraordinário de valor 
fixo

Ministério de 
Informação e
Comunicação

Exemplo do formulário de 
requisição do auxílio 
extraordinário de valor fixo 
em língua estrangeira

ORJ Inc.

Modo de preenchimento do 
formulário de requisição do 
auxílio extraordinário de valor 
fixo (vídeo)

Principais sistemas de auxílio financeiro da cidade de Tamba

Faça a requisição até

18/8/2020 (Terça)
Faça logo a sua requisição!

Para informações atualizadas, detalhes,etc.,  
favor acessar a página da Associação de 
Intercâmbio Internacional de Tamba.

ASSOCIAÇÃO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE TAMBA 
〒669-3309 Tamba shi Kaibara cho Kaibara 443 ☎ 0795(72)5880


