Encontre aqui informações sobre as ofertas de
imóveis para locação e programas de auxílio moradia.

Centro de Consulta Gerais sobre Moradia
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Esta página da web foi criada para auxiliar os
idosos, deficientes, estrangeiros e todas as
pessoas que estão com dificuldade de alugar um
imóvel. Qualquer pessoa pode utilizar este sistema
de busca fácil para encontrar o imóvel que está
procurando.
Encontre aqui
http://g-anshin.net/
a oferta de imóvel
para alugar que
você procura !

Atendemos qualquer tipo de consulta sobre moradia
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Linha Ryomo

Hospital
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Sentido Takasaki

O centro de consultas é um órgão administrado pelo Governo de Gunma e
pela Corporação de Concessão de Moradia Pública de Gunma. Neste local,
profissionais competentes estão sempre à disposição para esclarecer suas
dúvidas e ajudar você a resolver o seu problema de moradia.
Aqui encontrará todas as informações que procura sobre imóveis.
Aguardamos a sua visita.
Endereço Maebashi-shi Kouun-cho 1-7-12
TEL 027-210-6634
FAX 027-223-9808
Atendimento das 8:30 〜 17:15
Folgas feriados nacionais, de fim e começo de ano

( se o feriado coincidir com um sábado ou
domingo, haverá atendimento normal )
URL http://www.gunma-jkk.or.jp/
E-mail jkk@gunma-jkk.or.jp

GUNMA-KEN KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI JIMUKYOKU

Secretaria-geral do Comitê de Assistência à Procura de Imóves para Locação

Nihon Tintai Jyutaku Kanri Kyoukai Gunma Shibu
[ Gunma Sougo Toti Hanbai-nai]

Associação de Administração dos Imóveis para Locação Sucursal Gunma/
Depto. Geral de Venda de Terrenos

TEL.027-323-0080
Gunma-ken Kentiku Jyutaku-ka

Para quem está com problemas de moradia, nós torcemos
por você !

TEL.027-226-3717

Comitê de Assistência à Moradia de Gunma

Divisão de Habitações e Construções de Gunma

Primeiro encontre um moradia

Caso

Caso

1

Sou idosa e não tenho familiares.
Posso alugar um imóvel ?
Ex

Habitações para Idosos

2

Minha renda é baixa por isso acho que não
poderei pagar de uma vez as taxas de luva e
garantia (reikin e shikikin)...
Ex

3

Caso

Tenho dificuldade em alugar um
imóvel porque sou deficiente.
Ex

Habitações de Assistência aos Deficientes Físicos

Habitações de Assistência as Pessoas de Baixa Renda

Caso

4

Caso

Não quiseram alugar o imóvel para mim
porque tenho criança pequena.
Ex

5

Caso

Não alugaram o imóvel porque sou
estrangeiro.

Habitação de Assistência as Famílias com Crianças

Deixe por conta do Comitê Kyojyu Shien Kyougikai !
O que é este comitê ?

É um órgão que tem como objetivo principal oferecer
assistência as pessoas de baixa renda, vítimas, idosos,
famílias com crianças e estrangeiros que necessitam de
auxílio para procurar uma moradia. Este comitê tem a
função de fazer com que estes grupos consigam alugar
um imóvel de forma satisfatória e completa.
Este comitê segue as normas do art. 10 da Lei Safety
Net Jyutaku.
Este comitê foi instaurado em Gunma no dia 16 de
março de 2011.

Ex

ssistência à Moradia
Comitê de A

Gunma-ken Kankou Bussan Kokusai Kyokai (Associação Internacional, de Turismo e
Produtos Locais de Gunma),Gunma-ken Shakai Fukushi Kyougikai(Conselho de Bem Estar
Social de Gunma), Gunma Takuti Tatemono Torihikigyo Kyokai (Associação de Transações
Imobiliárias Sucursal Gunma), Zen-nihon Fudousan Kyoukai Gunma Shibu (All Japan Real
Estate Association of Gunma), Nihon Tingin Jyutaku Kanri Kyoukai Gunma Shibu (Associação
de Administração dos Imóveis para Locação Sucursal Gunma), Gunma-ken Jyutaku Kyokyu
Kousha (Corporação de Concessão de Moradia Pública de Gunma ), Governo das Prefeituras
de Maebashi, Takasaki, Isesaki, Ota e Governo da Província de Gunma.
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Empresas de Transações Imobiliárias
NPO Entidade
Empresas de Administração
Filantrópicas e de Bem
Instuições
de Imóveis para Locação
Estar Social,etc.
Empresas Seguradoras de Aluguel
Públicas
Proprietários de imóveis
Prefeituras
Consultas e Grupos
de assistência
Empresas de suporte
a moradia

Membros do Comitê Kyojyu Shien Kyougikai
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Eu fui vítima de um desastre natural e
preciso encontrar uma moradia o mais
rápido possível.
Ex

Habitações de Assistência a
Vítimas de Desastres Naturais

Habitações de Assistência para Estrangeiros

Representação das Atividades e Serviços
Grupos
Imobiliários
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Comitê Regional
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Comitê de trabalho
e bem-estar social

Construção de NETWORK

Nosso objetivo principal é organizar as ofertas do
mercado imobiliário facilitando as condições de
Atividades forma que todos os habitantes possam encontrar o
imóvel residencial que procuram, de forma rápida
e cômoda.
Notamos que ainda há dificuldade em alugar um imóvel
por motivos de insegurança do proprietário em relação ao
recebimento do aluguel ou a preocupação em lidar com
situações em que talvez haja a necessidade de prestar socorro de
emergência para inquilinos que não têm familiares.
O Comitê Kyoju Shien Kyogikai é uma organização pública
formada pelos governos locais, corretoras de imóveis, a
Associação de Administração de Imóveis para Locação de Gunma
e Empresas Seguradoras de Aluguel . Todas estas organizações
discutem as medidas e trabalham juntas para oferecer programas
de assistência as pessoas que procuram moradia. Neste comitê
são discutidas as medidas e é feito o planejamento das atividades
de assistência à procurar de moradia.
Esperamos que todos possam encontrar o imóvel que desejam de
forma satisfatória.

