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ポルトガル語 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Dependente familar da pessoa com visto específico. 

A família da pessoa que veio ao Japão com visto específico como 

cozinheiro, pode viver no Japão com visto de dependente familiar. 

Mas o visto específico apresenta diversos problemas. 

Por exemplo, suponhamos que o cozinheiro nepalês que trabalha na 

casa de curry, com visto específico que chamou sua familia para o Japão.A 

esposa e o filho terão o visto de dependente familiar. 

As pessoas que vieram ao Japão com visto específico ou outros vistos de 

trabalho, trabalhando firme durante 10 anos com renda razoável poderão conseguir o visto 

permanente.(Dizem que a renda anual está em torno de 3 milhões de ienes).Se o pai cozinheiro 

conseguir o visto permanente , sua família também conseguirá sem grandes transtornos.Nos 

últimos 10 anos,surgiram restaurantes exóticos administrados pelos estrangeiros nas cidades 

regionais também. Mas nem todos estão indo bem. Há restaurantes que não pagam salários 

suficientes. O que os estrangeiros residentes no Japão devem procurar é estabilizar sua vida, 

fazendo um plano para o futuro que é tirar seu visto permanente e da sua família. Tendo esse 

visto  poderá exercer qualquer trabalho.Mas se acaso tiver baixa renda não o conseguirá  

●Dependente familiar tem limitação das atividades 

Ai surge problema que é dependentes familiares têm limitação das atividades.A esposa quer 

trabalhar também para ajudar o marido de baixa renda. Os dependentes familiares podem 

trabalhar pedindo a permissão junto ao Departamento de Imigração para trabalhar fora do 

visto fazendo o bico de 28 horas semanais que é limite.  

O que se torna uma questão mais problemática ainda é o visto do filho.Este chamado tem que 

aprender o japonês a contento o que não é fácil. Além disso, se o pai não tiver uma renda 

constante vai ter uma barreira deveras alta para ingressar no ensino médio e quanto mais na 

universidade. Assim, se não ingressar no ensino médio, ficará impossibilitado de alterar o visto, 

conseguir o trabalho numa empresa no futuro. Sem trabalho e sem estudo, somente com o 

trabalho de bico,passará a vida inteira numa condição instável de dependente familiar.  

Para o filho trabalhar a contento no Japão com visto ou ingressar na universidade japonesa 

estudando firme ou se formar na universidade do país materno e voltar ao Japão(mas neste caso 

se tiver o emprego).Ou se casando com um japonês ou com portador do visto permanente.Tendo 

em vista número considerável de crianças sem prosseguir o estudo e o trabalho, achamos que 

está na hora de pensar em melhorar as normas vigentes.    Comentarista: Miho Fujibayashi 

Como sair da condição do 
visto de Dependente 
Familiar？   

 Antes de vir ao Japão para juntar-se ao pai, convém pensar mais uma vez.Saiba 

que o Japão é igual a outros países, apresenta uma dura realidade para se viver. 
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Vamos fazer amigos!! Ja conhecia “Asobookai” da creche de Fujimi-shi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quem tem filho pré-escolar, que tal dar chance de fazer novos amigos a seu filho? 

 As creches de Fujimi-shi publicaram cronograma de “Asobookai”de outubro a fevereiro. 

Que tal fazer visita para ganhar amigos e experimentar o ingresso na escolar primária. 

■Dia/Quintas-feiras 10:00～11:30   

≪★9､23/out. ★6､20/nov. ★11/dez. ★ 15､29/jan.  ★5､19/fev.≫                            

■Informações  

Daiichihoikusho ☎ 049-251-6553  Dainihoikusho ☎ 048-472-9174 

  Daisanhoikusho ☎ 049-252-4811  Daiyonhoikusho ☎ 049-251-9785 

    Daigohoikusho  ☎ 049-251-9784  Dairokuhoikusho ☎ 049-251-4741 

※Está fazendo o mesmo evento nos hoikuens também com cronograma diferente. 

Fujiminohoikuen ☎ 049-256-8862   Kobatohoikuen ☎ 049-251-8966 

  Keyakihoikuen  ☎ 049-268-7255   Kodomonosono Baby ☎ 049-261-7077 

    Nishimizuhodaihoikuen ☎049-268-5558  Katsusekobatohoikuen ☎ 049-263-8800 

  Keyakiwakabahoikuen ☎ 049-253-8811 Fujimisukusukuhoikuen ☎ 049-252-3414  

  Fujimirengehoikuen ☎ 049-275-0138 Harigayahoikuen ☎ 049-275-0077  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                           

Venha sem se perder 

É o caminho da classe de japonês 

 Já se passou 2 meses que a classe de japonês do 

FICEC se mudou. Dista 5 minutos da estação 

Kamifukuoka da linha Tobu Tojosen.De repente 

aumentou alunos por ser fácil acesso,mas há 

pessoas que têm dificuldade de localizá-la.Tente 

esboçar o itinerário.Mesmo assim se não encontrar 

favor nos telefone,iremos buscá-lo.A meta é ① o 

Banco Risona  ② Estacionamento(Não é do 

FICEC)③Prédio cor de creme→FICEC 

 

A partir de novembroo  “Information Fujimino” será de pubicação bimestral 
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◆Pagamento especial da Previdência Social・Para aliviar o 

encargo originado pelo aumento da taxa de imposto de  

Pagamento especial 

Dois avisos 

consumo das pessoas de baixa renda a Previdência Social está efetuando pagamento especial.  

Quem não solicitou ainda favor faça logo.◎Obeto/Pessoa isenta de pagamento do imposto 

municipal（exclusive dependente do contribuinte e receptor de auxiio público）◎Valor/prazo-10 

mil ienes p/pessoa(Receptor de pensão básica e a ajuda de sustento infantil 15 mil ienes mensais 

p/pessoa)Prazo até 1/12(2a.feira)◎O que precisa:①Requerimento②Cópia do documento de 

identificação(cartão do seguro de saúde)de todos os membros do objeto.③Cópia da caderneta da 

conta bancária ou cartão④carimbo. Pagamento especial a família criando filhos.Favor entregar 

requerimento sem falta. ◎ Valor/10 mil ienes p/criança menor do ensino básico em 

1/1/2014.Prazo até 1/12(2a.feira)◎Enviar p/correio à Prefeitura Kosodate Shien-ka 


