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Consulado itinerante de resgate de brasileiros em Sendai e Fukushima
A primeira missão de busca de brasileiros nas principais áreas atingidas pelo terremoto e tsunami
de 11/3 partiu em 15/03 e retornou na tarde do dia seguinte, trazendo cerca de vinte e cinco
brasileiros localizados em Sendai e Fukushima. Esses nacionais foram identificados e assistidos
por funcionários do Consulado em Tóquio enviados para Kamisato, na província de Saitama. São
pessoas que desenvolviam atividades diversas naquelas áreas, havendo entre eles operários,
técnicos e bolsistas. A missão de recolhimento dos brasileiros foi realizada com pleno êxito, sem
problemas logísticos ou outras dificuldades, com utilização de dois ônibus, um caminhão para
bagagem e uma van de apoio, com credenciais especiais fornecidos pelo governo japonês. Em
18/03 foi realizada segunda missão com a mesma finalidade.

Posto avançado emergencial do Consulado Geral do Brasil em Tóquio na cidade de Joso,
província de Ibaraki
No dia 18 de março o Consulado Geral do Brasil em Tóquio realizou missão à cidade de Joso, na
província de Ibaraki, um dos principais núcleos da comunidade brasileira, atingida severamente
pelo terremoto do dia 11 de março e por choques subseqüentes. A realização de missão nesta
cidade visou a dar vazão à demanda emergencial por passaportes e também averiguar as
condições na região. A missão contou com o apoio do Banco do Brasil, que cedeu espaço em
suas instalações. O atendimento coletou 115 solicitações de passaporte, que serão processados
em expediente emergencial no domingo, dia 20, para devolução aos interessados na segundafeira de manhã, no mesmo local. Felizmente, não houve relatos sobre brasileiros que tenham se
ferido ou sofrido danos materiais significativos em razão dos terremotos na região. O Itamaraty
está organizando operações especiais para suprir os postos no Japão com número suficiente de
cadernetas de passaportes e outros documentos consulares.

Vôos do Japão para o Brasil
Com relação à saída dos brasileiros do Japão, a Embaixada em Tóquio iniciou gestões junto a
companhias aéreas que operam vôos com conexões para o Brasil para que busquem aumentar a
frequencia dos vôos, de modo a dar vazão à grande demanda registrada. Algumas companhias
aéreas norte-americanas e asiáticas estariam aptas a vender bilhetes com embarque imediato. A
maioria dos aeroportos está operando normalmente e muitos brasileiros já começam a deixar o
país por seus próprios meios. Há grande variedade nos preços cobrados. Enquanto isso, a rede
consular brasileira está emitindo, em regime de emergência, documentos de viagem para aqueles
brasileiros que não os possuam, de modo a habilitá-los a deixar o país a qualquer momento.
Alternativa plausível para os que não encontrarem passagens para o Brasil é o embarque para
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cidades que são amplamente servidas por voos partindo dos aeroportos japoneses (Seul,
Shanghai, Bangkok, Cingapura e Hong Kong), de onde se pode fazer conexão ao Brasil.

Regime de plantão permanente
A Embaixada do Brasil em Tóquio e os Consulados do Brasil em Tóquio, em Hamamatsu e em
Nagóia encontram-se em regime de plantão permanente para prestar apoio aos brasileiros
naquele país. No Brasil, o Núcleo de Atendimento a Brasileiros (NAB) do MRE, que está em
contato com a rede consular no Japão, colocou linhas de atendimento à disposição do público:
(61) 3411-6752/6753/8804 (de 8h às 20h) e (61) 3411 6456 (de 20h às 8h e finais de semana).
Consultas poderão ainda ser dirigidas ao endereço eletrônico dac@itamaraty.gov.br.

Cartilha da CNEN com orientações a brasileiros no Japão em caso de agravamento da
questão nuclear
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) criou seção específica em seu site sobre a
crise nuclear no Japão, que pode ser acessada em: www.cnen.gov.br/noticias/questao-japao.asp
Além de informações e explicações técnicas sobre o assunto, o site contém versão revista do
documento com orientações gerais para a comunidade brasileira no Japão:
www.cnen.gov.br/noticias/documentos/Cartilha-brasileiros-japao.pdf

Plano de ajuda às vítimas do tsunami
No sentido de que se implemente um plano de ajuda às vítimas do tsunami no Japão,
representantes da Embaixada se reuniram em 15/3 com os principais executivos de empresas
brasileiras no Japão, com o propósito de apresentar as linhas mestras da ação e de buscar o apoio
financeiro daquelas empresas. A operação, a ser levada a cabo pela comunidade brasileira e pelas
empresas brasileiras no Japão, contará com a coordenação do Setor de Comunidade da
Embaixada. Os diretores da Petrobras, Banco do Brasil, Vale e Itaú mostraram-se sensibilizados
com a causa e manifestaram disposição imediata de custear a operação. Em razão das
dificuldades de ordem logística que o país enfrenta neste momento, representante do Gaimusho
pediu para postergar a operação por um período de, no mínimo, duas semanas. No entendimento
de que a iniciativa da comunidade brasileira e das empresas brasileiras no Japão mantém a firme
decisão de prestar cooperação humanitária ao povo japonês, a operação se encontra em processo
de organização, aguardando apenas momento oportuno para sua execução.
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