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「JUNTOScomunicadoNo.６」foi mencionado a necessidade do RISAI SHOUMEISHO para receber 
ajuda em ralação a moradia, porém mesmo sem o RISAI SHOUEMISHO os casos de necessidades 
serão avaliados. Façam o esforço para fazer o requerimento o mais raápido possível para a 
avaliação dos danos (RISAI SHOUMEISHO), porem mesmo os caso que não estejam completos 
serão considerados.
■Evento：「Ajuda de moradia para as vítimas do Tufão 18 」
■Datas de atendimento
【1ª seção】：26 set 2015（Sabado）, 9:30  - 17:00
【2ª seção】：27 set 2015（Domingo）, 9:30  - 17:00
■Local
Escola Colegial Ken-ritsu Mitsukaido Daiiti（Joso, Mitsukaido, Kameoka-machi 2543）
■Conteudo de esclarescimento
（１）Concerto emergencial de residencia
（２）Uso temporario de residencia publica, requisição

■Organização e Esclarescimento

Dpto Civil e Municipal de Ibaraki Ken（TEL：０２９-３０１-４７５０ FAX：０２９-３０１-４７７９）
IBARAKI KEN DOBOKU BU TOSHIKYOKU JUTAKU KA  JUTAKU KANRI TAINOU TAISAKU 

TANTOU
■Obs.:  Sera distribuido SEIRIKEN para evitar problemas de fila

Temos equipamentos e ferramentas para limpesa, usem e comuniquem aos que necessitam！
【Disponível hoje, 22 de Setembro】
Caminhão(Kei), carrinhos de mão, lava-jato, rear-car, 
Equipamentos para limpesa em geral, entrar em contato no endereço abaixo

Centro de Ajuda
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Ferramentas para limpeza, local para discutir problemas do 
dia a dia para a recuperação！

～ não importa sua origem, o sentimento é comum  ～

TOPICO ～notícias recentes da recuperação～

Adicional 
【3ª seção】：28 set 2015（Segunda）, 9:30  - 17:00
Local: Divisão Ishige da prefeitura de Joso
End: Joso shi, Xin-IshiGe 4310-1

Centro de ajuda「JUNTOS」
Resp：NPOHoujin Ibaraki NPO Center・Commons
☎ ０９０－６５６８－９９３０
※Horário de atendimento 10:00～16:30

DÚVIDAS・ESCLARECIMENTOS

Endereço： Joso, Mitsukaido, Mori-
Shita 4346-3
Linha Joso「Kita Mitsukaido Eki」
Kendou 357「prox. Ao Cocos」

INFORMAÇÃO ～ Informação de JUNTOS! ～



ATIVIDADES ～Impressão e atividades dos olaboradores de JUNTOS！～

Dia 22 (Ter) de Set, total de 81 voluntarios atenderam  a 14 locais. Agradecemos a todos que 
participarem.
ＪＵＮＴＯＳ,  aguardamos a participação de todos!

☎090-6568-9930(10:00 – 16:30)

Serviço de conselho por especialista gratuito
Os numeros abaixo de especialistas de Ibaraki estão disponiveis gratuitamente para consultas 
relacionado com o desastre.
Verifique o numero e o periodo de atendimento antes de ligar.

「Vitimas do Tufão 18 Centro Gratuito para consulta」
Organização： Governo Ibaraki Shoshikai「Centro de Assistencia a Desastre」
Periodo： 24 de Set de 2015(Quinta) ～
Data： diariamente das 10:00 às 17:00
TEL：０８００－８００－３７４７（Ligação gratuita）

「Centro Legal de Assistencia Gratuita ao Desastre do Tufão 18」
Organização：Associação de Advogados de Ibaraki
Periodo： 28 (Seg) de Set – 2(Sex) de Out de 2015
Custo：gratuito.. O custo da chamada é por conta do chamante
TEL：

①029-227-4101 
②029-227- 4102 

Obs：
①Assuntos somente relacionados com o desastre do tufão 18.
②A conexão pode estar ruim devido a limitação de linha

Iniciada a emissão da 「Radio Juntos」！
A partir de 22 (Ter) de Setembro, na Desastre FM（８９．２MHz）iniciado o programa「Radio
Juntos」 as 10:00 e 18:00 diariamente

ESPECIAL ～JUNTOS! - Informações com analise e visão indempendente ～


