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Resumo 

●Revisada a lei para proteger o povo contra o horror do terrorismo 

 Antes de mais nada, revisou as normas para prevenir contra o terrorismo 
１) No ato da inspeção de desembarque o estrangeiro exclusive o portador de visto permanente 

especial deve oferecer informações discriminatórias individuais como impressões digitais, 
fotografia,etc.. 

２)  Para limitar adequadamente a entrada de terroristas, mediante entendimento entre o ministro 

de relações exteriores e os departamentos correlacionados, ficou exequível a expulsão forçada 
dos terroristas reconhecidos como tais. 

３)  O responsável pelas embarcações que aportam no Japão deve apresentar previamente o nome 
de seus tripulantes e passageiros. 

４） O estrangeiro reconhecido como elemento que tem indício de atentar crimes de intimidação 
pública e é reconhecido como tal pelo ministro de relações exteriores e o elemento cuja entrada 
no Japão considerada nociva a convivência e o que deve ser impedida segundo o tratado mundial 
é exequível a expulsão forçada. 

●Revisão das normas p/facilitar ainda mais o controle de imigração 

   Simplificar e acelerar o andamento de trâmites de imigração para japoneses e trangeiros 
específicos sem problemas. Além disso ,revisou fortalecendo a denúncia de estrangeiros com 
estada irregular,promover a deportação rápido e eficientemente.  

１)  Para simplificar e acelerar o andamento de trâmites, introduzindo a antrada automâtica 
aproveitando informação de identificação individual, que será utilizada pelos estrangeiros 
com visto permanente especial que enquadre nos requisitos determinados. 

２）Quanto ao estrangeiro que será expulso para o país de origem ou ao país em que tem cidadania, 
tendo permissão para voltar com seu próprio recurso, em vez disso se deseja ir a outro país, 
poderá ser reconhecido e encaminhado desde que este consinta em recebê-lo.   

 

      

 

 

 

P/entrar no Japão é obrigado 

oferecer impressões digitais 

Fujimino Kokusai Koryu Center está   
prestando o serviço de tradução de 

documentos a serem entregues à prefeitura, à repartição pública, ao setor de 
controle de imigração,etc..em inglês, chinês, coreano.Quanto a despesa  favor 
nos ligue.  Telefone de contato:０４９―２５６－４２９０  

Servico de tradução 

ポルトガル語

REFORMA PARCIAL DA LEI DE CONTROLE DE IMIGRAÇÃO★★★                 

O mundo encontra-se agitado sob vários aspectos.No 
Japão, inclusive, para garantir a vida e a segurança do 
povo foi revisada e reformada parcialmente a lei de con- 
trole de imigração.Apresentaremos a seguir o resumo. 
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●É urgente! Cuidado com o aquecedor de água a gás instalado  
internamente.Ocorreu acidente no produto Paloma.Avise e 
troque se for do modelo abaixo: 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Costumeiro BIG EVENT Fujimi-shi「Kokusai Koryu 
Forum」15/10(dom) Fujimino Koryu Center（10 minutos da est.Fujimino）

１２:00～１６:00 Evento para conhecer o mundo. Venham procurar amigos!  

Está ocorrendo problemas com o aquecedor de água instalado internamente..Teve 
caso de morte com a combustão imperfeita. O fabricante Indústria Paloma S.A. está 
apressando a checagem e recolhimento do equipamento gratuitamente.Favor tente 
checar o seu  equipamento mais uma vez, porque depois de ocorrer o acidente é 
tarde demais.Se for do mesmo modelo troque logo com o novo. 
Informação:ligação gratuita 0 1 2 0 – 3 1 4 – 5 5 2 

 
 

As senhoras mães estrangeiras super ocupadas 
com a criação de seus filhos venham passear no 
Centro com seus filhos!「Kodomo to tomoni 
sodatsu oyanokai」é o lugar de bate-papo das 
crianças com poucos amigos e de pais com 
poucos conhecidos.Nosso lema é brincar junto 
com a criança para valer, porisso tente brincar 
para valer.  
Ainda não há dia do mês definido para 
promoção, porisso favor ligar para o Centro 
para confirmação, 
 

「Kodomo to tomoni sodatsu oyanokai」 

{Danbo-ru de asobo}da vez passada 

Veja aqui！ Se for do código seguinte 

ligue para o numero abaixo. 


