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ポルトガル語 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O visto de curta estada(menos de 90 dias)não permite abrir uma conta bancária no Japão. 

Mesmo com o visto de longa estada(mais de 90 dias),se o período de estada for menos de 6 meses, 

não é permitido. Reside mais de 6 meses com o atestado de residência pode abrir uma conta que 

permite remessa de dinheiro.Com menos de 6 meses de estada,não pode fazer a remessa para 

exterior.A conta será para receber o pagamento do salário e ordem de pagamento do exterior.E 

para confecção de cartão magnético leva 2 semanas.(Varia segundo os bancos) 

■Trâmites necessários 

・A própria pessoa faz trâmites. 

・A própria pessoa preenche o formulário.（Rúbi em “katakana”） 

・Leva 1 ou 2 semanas para abrir uma conta bancária,o que varia segundo os bancos.Para fazer   

trâmites no guichê, poderá levar 30 minutos. 

■Documentos necessários 

◆Passaporte◆Cartão de residente◆Comprovante de validade do visto◆Endereço no Japão

（c/o código postal）◆Número do tel.（Pode ser celular）◆Carteira de habilitação japonesa 

◆My Number◆Carimbo(Há onde aceita assinatura p/estrangeiros)◆Alguns bancos exigem 

comprovante de pagamento de taxas públicas,cópia do atestado de residência,etc. 

 

 

Tentando abrir uma conta na agência longe da moradia, é questionada a razão e às vezes é 

recusada. Fazendo o pedido numa agência perto de casa, o processo correrá mais rápido. 

 

Fujimi-shi 

Yuucho Ginkou 8 agências, Saitama Resona Ginkuo 2 agências,Musashino 

Ginkou 2 agências, Mizuho Ginkou 2 agências, Mitsui Sumitomo Ginkou 1 

agência, Towa Ginkou 1 agência. 

Fujimino-shi 

Yuucho Ginkou 10 agências, Saitama Resona Ginkou 2 agências, Musashino 

Ginkou 1 agência, Mizuho Ginkou 1 agência, Mitsui Sumitomo Ginkou 1 

agência, Towa Ginkou 1 agência. 

Miyoshimachi Yuucho Ginkou 3 agências. 

※Fora isso, estão instaladas ATM em cada região. 

 

O que fazer para abrir 
uma conta bancária? 

Tivemos seguinte consulta:”Estou 5 meses 

no Japão. Quero ter um cartão magnético do 

banco.” Há trâmites de On Line.Mas aqui 

explicaremos trâmites de abrir uma conta 

bancária no guichê do banco mais próximo.  

Trâmites e documentos necessários para abrir uma conta no guichê do banco

銀行窓口で口座をつくるとき、必要な手続きや必要な書類 

jidousya  

です。                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Há numerosos bancos em Fujimi-shi,Fujimino-shi e Miyoshimachi 

jidousya  

です。                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ポルトガル語 

Interessados no prato e cultura japonesa 

e quem está estudando o japonês, que tal 

preparar junto o “washoku”!Aprenderá 

etiqueta e idéias da comida japonesa. 

◆Dia/17/9(terça-feira)  

  10:30～13:00 

◆Local／Kamifukuoka 

Nishi Kominkan 

◆Receita 

・Makizushi 

・Atsuyakitamago 

・Misoshiru（Preparo do tempero） 

・Pudim de gergelim 

◆Despesa:700 ienes ◆Vaga: 20 pessoas 

◆Inscrição/Fujimin Kokusai Koryu Center 

         049-256-4290 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

O cartão “My number” 

é um cartão com foto e 

um número só seu. 

Poderá usar esse 

cartão para fazer 

trâmites eletrônicos . 

Faz trâmites no guichê da prefeitura, 

preenchendo um formulário”Kojin bangou 

caado kofu shinsei”. Para isso precisa de um 

documento identificador. Pode fazer com o 

smartphone e PC também. 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/in

dex.html 

 

※Em Fujimi-shi poderá receber uma ajuda 

nos trâmites！Informação 049-252-7110 

É um intercâmbio 

internacional que 

oferece diversão, 

cultura heterogênea 

para crianças e 

adultos.Há oferta de 

doces estrangeiros. 

(gratuito) 

FICEC participará do evento também. 

Venha passear. 

・Wai wai world talk 

・Dança filipina 

・Fazer guia de termos estrangeiros. 

・Trajes étnicos .Batucar o tambor 

■Dia／28/9 (sábado)12:00～15:30 

■Local／Kirari☆Fujimi（Ônibus-leste da 

est. Tsuruse,20 min.a pé,frente 

Lalaport-） 

Indicando seu bairro,dá 

para saber o dia de coleta 

do lixo. Há função de 

alertar tipo de lixo 

também. 

Pode ver o calendário de 

coleta, classificação e o 

modo de jogar o lixo em 

idiomas estrangeiros.  

【Idiomas】inglês,chinês, 

coreanos,vietnamita,  

nepalês. 

【Download da apple】 

 

 

 

 

↑Android    ↑iOS 
 

Errando classificação do lixo  

causará desentendimento com a vizinhança. 

Vamos criar uma cidade tranquila. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Não quer ser voluntário usando idioma 

materno? Fujimino Kokusai Koryu Center 

está precisando de intérpretes/tradutores.  

ふじみの国際交流センターでは通訳や翻訳の

  「Apple de classificação do lixo」em idiomas 

estrangeiros p/Smartphone-Fujimino-shi 

『Washoku』 Prato familiar delicioso de 

fácil preparo  
手軽においしくつくる家庭料理 

Forum Intern.de Fujimi-shi 

Vamos fazer [Cartão My Number] 


