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   Em junho de 2008,o tribunal passou a sentença reformando a lei de nacionalidade que  
mudou de modo significativo as condições de obter a nacionalidade da criança nascida pela 
mãe estrangeira e pai japonês.  
   Segundo a lei vigente, a criança de  pais casados ou se casaram após o nascimento, 
conseguia obter a nacionalidade japonesa.Tinha problemas para não casados.Nesse caso, 
fazendo o reconhecimento prévio ao nascimento era concedida e não ao após o nascimento.  
   No julgamento do ano passado isso foi o assunto de debate e como resultado ficou possível 
obter a nacionalidade com o reconhecimento pós o nascimento também. 
   Há uma grande diferença para criança ter ou não a nacionalidade japonesa para se viver 
no Japão em termos de saúde, de educação e de direitos. Além disso, a mãe etrangeira que 
cuida da criança de nacionalidade japonesa pode obter o visto de pernanência no Japão.  
   A partir de janeiro deste ano, a criança reconhecida após o nascimento também pode 
obter a nacionalidade japonesa, mediante trâmites no departamento de justiça.(residentes 
no exterior, no consulado ou na embaixada).(Mas, os residente no país,tendo reconhecimento 
prévio,não há necessidade de ir ao departameto de justiça.) Maiores de 15 anos de idade a 
própria pessoa, menores de 15 anos de idade, seu representante legal devem fazer trâmites 
levando documento que identifique a pessoa.   São  
trâmites destinados a menores de 20 anos de idade.  
   Os documentos exigidos para trâmites são: 
1- Ficha de relato(disposto no departamento de justiça) 
2- “Koseki”e “Joseki shohon” do pai japonês. 
3- Certidão de nascimento da criança em trâmites. 
4- Declaração dos pais acerca das circunstâncias 
5- Documentos que comprovem o histórico das viagens  

ao exterior dos pais antes e após à gravidez da mãe. 
6- Outros-Matérias que comprovam a filiação(Se não  

puder anexar 4 e 5,anexe o relato do motivo)No caso de ter conseguido o reconhecimento.  
www.ficec.jp/foreign/  n              
 ●Dá para ver números anteriores de “Information Fujimino” 

  

Sabia que mudou as condi- 
ções necessárias para obter 
a nacionalidade?                        

Até hoje, o filho de pai japonês e mãe estrangeira, sem o reconhecimento 
prévio de paternidade não conseguia a nacionalidade japonesa. Mas hoje, 
consegue, fazendo o reconhecimento mesmo após o nascimento. 

ポルトガル語 
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 www.ficec.jp/living/               

 ●Estamos publicando “Guia da vida cotidiana em 6 idiomas. 

 
 
  

 

 Use sem medo as  consultas de saúde de 
Fujimishi,Fujiminoshi e de Miyoshimachi 

 Você é quem sabe mais da sua saúde. Pode estar 
doente sem você perceber.Convém fazer a checagem 
de saúde ao menos 1 vez por ano. 
 Fujimishi,Fujiminoshi e Miyoshimachi estão  
prestando seguintes serviços: 
■Exame individual de saúde 
nome  de spesa periodo de stino  local  

C.Int.Gr. ¥500 Jul~nov. <40anos Hosp.ind. 

C.Pulmão  ¥500 Jul~nov <40anos Hosp.ind 

C.útero ¥1000 Jul~nov <20anos Hosp.ind 

Hepatite  gratuita Jul~nov <40anos Hosp.ind 

Od.Adulto ¥500 Jul~nov <30anos Hosp.ind 

 

Já fez pedido de pagamento 
de renda suplementar,e...,? 

SeçãoLo jas c/aroma de país materno 

no julgamento dispensa 4,5,6.).Quando o pai japonês negar o reconhecimento,a mãe 
estrangeira poderá dirigir ao tribunal familiar como representante legal.Recorra à corpo- 
ração de apóio para acompanhamento e preparação de documento.(redação:Miho Maeda).  

 
 

Foi criada “Seção para mães” 

No “Hello Work Kawagoe, foi cria- 
da seção para consulta de emprego 
das mães.Esta seção ajuda aquela 
que está criando o filho ou que 
terminou e que quer trabalhar.,ou 
quer trabalhar e zelar pelo lar. 

Pode trazer filho também. 
●Informações 
Hello Work Kawagoe  
☎ ０４９－２４２－０１９７ 

Alim.da Ásia no “Nikkoasiashokuhin” 

Sugestão deste mês é “Nikkoshokuhin” 
que fica 5 minutos a pé da estação JR Ikebukuro 
norte.Quem sugere é o sr Yoshimatsu Sato,natural  
de Fukensho, China, que veio ao Japão em junho do 
ano passado. Nesta loja há variedade enorme de 
gêneros alimentícios da Ásia como doce bastante  
popular na feira noturna de Taiwan,sangue de kamo 
ingrediente de “tofu”,”tonyu” produzido pelo método 
vitnamita, são produtos não encontrados nos 
supermercados comuns.No 3°andar há locadora de 
fitas de cinema e de drama de TV da China e Taiwan. 

★Pgto.de renda suplem. 2/out. 
★Ajuda esp.p/criação de filho12/11 
Providencie dentro do prazo. 
■Informações:Fujimishi-Recepção 
geral p/pgto.renda suplemenjtar 
049-249-2711(direto).Fujiminoshi 
049-261-2611 Pgto.R.Suplementar 
Kikakuseisakuka Ajuda esp.p/cria- 
ção de filho Kosodateshienka 
.Miyoshimachi 049-258-0019 
Pgto.R.Suplem. Sogoseisakuka 
Ajuda especial-Kodomokateika 
 

.Exame do câncer de útero-somente do colo uterino. 

.Hepatite é exame de virus do hepatite destinado a 
maiores de 40 anos de idade, sendo a 1ª consulta. 
.Hospital indicado:hospital designado pelas cidades. 
Maiores detalhes:Kenkozoshin Center(252-3771) 
Kamifukuoka Kenko Center(264-8292) 

Fujimishi vai expedir cupom para 
exame gratuito do câncer de útero(20~ 
40 anos de idade), do câncer de mama  
(40~60 anos de idade).Essa emissão 
está programada para agosto. 
Maiores detalhes ligue para Kenko 
Zoshin Center (252-3771) 

ポルトガル語 


