
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 8 ◆◆ 

ポルトガル語 

 

 

Sabe que no mês de julho do ano passado foi reformada a lei de controle de imigração. 

Mudaram as regras e aumentaram as notificações a serem entregues pelos estrangeiros 

também.Entre as quais, o que poderá esquecer por lapso é a notificação de mudança de 

endereço. Pensa que não faz muita diferença deixando de fazer o aviso de mudança de 

endereço.Pela nova lei, deixando de fazer o aviso, poderá até cancelar o seu visto no pior 

caso.Portanto, ao se mudar, faça a notificação dentro de 2 semans sem esquecer.Se ainda 

não a fez,faça a notificação na prefeitura da cidade.  

                                                      

 

 

 

 

  Primeiro, vá a prefeitura da cidade onde vinha morando e diz “Vou me mudar para tal 

cidade no dia tal do tal mês”.Aí lhe entregará o atestado de saída.Esse procedimento é 

trâmites de saída.Ao se mudar para nova cidade, vá logo a prefeitura levando o atestado 

de saída e diz”Me mudei para cá no dia tal e tal mês.(notificação de entrada).Ai completa 

notificações de mudança em 2 etapas.(Esse sistema já vem seguido pelos japoneses) 

  No caso de mudança dentro da cidade, basta fazer a notificação na prefeitura e não lhe 

será entregue o atestado de saída. 

  No ano passado, quando na mudança da Lei  de  Controle de Imigração, a maioria das 

corporações locais enviou pelo correio o aviso de mudança da Lei de Controle de Imigração 

aos estrangeiros, tratando-se de assunto importante.Mas 15% em Yokohama e 29% em 

Shinjuku-ku de Tokyo os avisos voltaram por destinos ignorados.  

  Nessas duas corporações locais, como há intensa saída e entrada de estrangeiros,a 

proporção de retorno de avisos também é considerável.Mesmo assim, dá para notar como 

há pessoas que não fazem a notificação.  Deixando de fazer a notificação, na hora H não 

lhe será entregue aviso importante da corporação local.Além disso, pode afetar a 

concessão do visto futuro. Procure providenciar cedo.Ainda, na mudança precisa fazer o 

aviso de mudança de gás, água,luz,telefone e correio. Escrevente admin.:Miho Fujibayashi 
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Não fazendo a notificação de mudança,não receberá também o aviso importante! 

Faça a notificação de mudança de 
endereço em 2 etapas:notificação de 
saída e de entrada.  

 

Menosprezando a notificação de mudança de endereço,poderá ter grave problema futuro! 

 

Com a mudança da Lei de Controle de Imigração ficou mais fácil e rígoroso para fazer a 

alteração de endereço.Poderá acarretar a revogação do visto também.Tentaremos 

explicar! 

  Para outras notificações como de divórcio, de mudança 

de emprego precisa ir ao Departamento de Controle de 

Imigração.Mas a de mudança na prefeitura e gratuita. 

  Até hoje,o estrangeiro ao se mudar,bastava fazer o aviso 

de entrada no novo município.Mas mudou esse sistema.    
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Favor reunam as mães estrangeiras que estão cuidando dos  

filhos! Aqui há companheiras que compreendem problemas  

que enfrentam no dia-a-dia. Venham passear uma vez! 

                             

 

 

 

www.ficec.jp/living/                

 ●Estamos pubicando “Informação sobre a vida cotidiana” em 6 idiomas. 

 A partir de julho, mês passado, entrou em vigor a aplicação do sistema da Rede do Livro de 

Registro Básico de Residentes aos estrangeiros também.Será encaminhado o código do 

atestado de residência.Favor use-o com cuidado. Doravante é possível fazer o seguinte: 

★Obter cartão do Livro de Registro Básico de Residentes(consta o conteúdo do atestado de 

residência.Cartão com foto servirá de identidade) 

. 

  

      . 

 

Conteúdo:Conversar sobre problemas e alegrias da criação,e ter informações  s/criação.★

Objeto:Mãe e Filhos de 0~18anos de idade(estrangeiros)★Local:Fujimino  

Kokusai Koryu Center(Mapa na última página) ★ Dia/hora:2as. e 4as.segundasfeiras, 

10:00~12:00 ★Informações: 0 8 0 – 3 3 9 1 – 8 0 2 9                 

.★Responsáveis:Mutsuyo Takahashi(assistente social  

saúde-mental,orientadoras infantis),                             

Procura-se companheiros 

p/Rede de criação de filhos. 

 O novo sucursal Ohi 

Sogo iniciou o trabalho 

em 5 de agosto.Ficou 

muito conveniente para 

residentes da área da 

estação Kamifukuoka 

saída oeste.Além do 

balcão compentente, há  

 

 

Boas Novas! p/Fujimino aberto Sucursal Ohi Sogo. 

 

Orientação sobre ingresso 

no colégio p/estrangeiros 

 Reunam-se os candidatos 
aspirantes ao 
colégio.Orientação é gratuita. 

★8/set.(dom.)13:00~16:00 
  Centro Comunitário Mizuhodai 
- Fujimi-shi 
 Tel.:090-2334-4678 Matsuo 
★15/set.(dom.) 13:30~16:30 
  Salão público 

Kamishiba-Fukaya- 
  Shi(Ario Fukaya 3º dndar) 
  Tel.:090-9131-8542 Miguel 
★5/out.(sábado)13:30~16:30 
Centro de Apóio a atividades 

civis-  
Fukaya-shi(Twin City Bil.B 5º 

andar-Estação Tobu Koshigaya 
saída leste. 

  Tel.:909-7422-2002 Ogawa 
★27/out.(fom.)13:30~16^30 
  Partner Station Civil 

Kawaguchi(Prédio Cúpula M 4º 
andar) Tel.:048-227-7607 

 

  

 

 

  

★Em algum órgão administrativo será omitida a entrega da 

cópia do atestado de residência.★Fica conveniente trâmites 

de entrada e saída para quem tem o dito cartão.★Com o 

armazenamento do certificado digital no cartão do atestado 

de residência é possível fazer solicitações adminsitrativas p/ 

internet que necessitam de identificação por certificado 

digital.Maiores detalhes favor ligue para prefeitura.  

sala de jogo e  de reunião, salão com várias 

finalidades(pago)“Yumeboruto”, “Oásis” para consulta de 

problemas, “Centro infantil Nishi”para lazer das 

criancinhas até colegiais, anexo do Centro de Saúde para 

manutenção e prevenção da saúde e uso da instituição 

complexa.  Esperamos do sucursal Ohi Sogo seja lugar de 

atiividades dinamicas  sendo uma nova linstituição de 

intercâmbio civil .   

Encaminhado o código do atestado de residência aos estrangeiros também 


