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Precisa ter cuidado também na mudança de casa após a alteração da lei de 7/2011.  

Segundo a estatística, os estrangeiros fazem 5 mudanças em média, ao chegar no Japão. 

Nos últimos tempos tem aumentado consultas acerca de mudança de casa. Por isso, 

tentamos rever o assunto da mudança.Favor transmita a seus amigos também. 

             

1ª pergunta  Fui à prefeitura porque 

me mudei,mas não consegui fazer a 

notificação de mudança.Por que? 

 

 

Resposta No tempo da carteira de estrangeiro, havia pessoa que mudava muito de cidades 

sem fazer a notificação de mudança. Mas com a mudança da lei de 9 de julho mesmo os 

estrangeiros são obrigados a fazer a notificação de mudança, sem falta. 

    De acordo com as regras do Japão, antes de se mudar faz a notificação na repartição da 

cidade onde mora. Nessa ocasião, recebe um documento chamado “atestado de 

mudanca”. Após a mudança, deve ir à repartição da nova cidade e apresentar a 

notificação de mudança, levando o “atestado de mudança”, no prazo de 14 dias. Se por 

acaso esquecer, poderá ficar impossibilitado de renovar o visto. Fique em alerta.E, 

quando se muda dentro da mesma cidade, basta fazer a notificação posterior à 

mudança. 

2ª Pergunta  Fui fazer o pedido do visto no Departamento de Controle de Imigração e 

depois fiz a mudança de casa. Já faz 6 meses, não recebi nenhuma comunicação do 

Departamento de Controle de Imigração. O que devo fazer? 

             Fez a notificação de mudança de endereço no correio? Mesmo que tenha vindo 

a carta do Departamento de Controle de Imigração, pode ter voltado por causa da 

mudança.Por favor, ligue para Departamento de Imigração.Dizendo o número do 

pedido do visto(consta número carimbado no passaporte) e a data do pedido para saber 

o andamento do pedido.Por isso, quando se muda, deixa feita a notificação de mudança 

de endereço.Assim, o correio poderá reexpedir correspondências por 1 ano. 

             O que deve notificar no Departamento de Controle de Imigração de Saitama 

no prazo de 14 dias? 

① Quando na alteração como:nome, nacionalidade, setor, data de nascimento,        

     sexo.E as pessoas com o visto de conhecimentos da humanidade/serviços                    

 

 

 

 

Repetidos Problemas de 

Mudança de Casa ocorridos 

devido à revisão da lei 

（Fig.à esq.）Aviso de mudança no correio 

（Fig.à dir.）Aviso  de mudança na pref. 

É importante fazer trâmites corretos. 

Resposta      

2ªpergunta 

3ªpergunta 

Resposta 
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www.ficec.jp/living/                

 ●Maiores detalhes de informação ligue paraFICEC ０４９－２５６－４２９０  

 

  O Noro-Virus,termo pouco conhecido, que é 

gastroenterite infecciosa está começando a propagar-se 

depois de 6 anos. Uma vez contaminado pela epidemia, 

repete intenso enjôo e diarréia por horas ou dias. 

Normalmente se recupera em alguns dias.Mas como 

pode causar desidratação,trate urgentemente no 

hospital. 

O Noro-Virus é contaminado principalmente através de 

vômitos e fezes.Não deve se aproximar disso e prevenir 

lavando sempre as mãos.Dizem  

que contém mais de 100 milhões  

de virus em fezes de uma porção  

de bastonete.Não há remédio 

eficaz.Previna-se lavando bem as  

mãos com água corrente e sabão e  

comer alimento bem cozido.No caso de surgir doente, 

deve limpar os borrifos de vômitos e fezes com pano de 

chão ou lenço de papel, usando máscara e luvas e jogar 

juntando num saco.Esterilize o piso com desinfetante 

tipo cloro.                                                                                 

Fique em alerta do “Noro Virus” devastador! ! 

  

FICEC tem atendido consultas de estrangeiros em torno de 700 casos por ano.Em 

outubro do ano passado, foi criado pela primeira vez um escritório público de advogado 

emMinato-ku Tokyo para estrangeiros que vivem no Japão. O novo escritório foi instituido 

denominando-se “Mitashisho”, que era um guichê de atendimento para estrangeiros do 

escritório de advogado público de Tokyo.Em julho passado, foi revisado o sistema de controle 

de permanência de estrangeiro após 60 anos. Com essa revisão, muitos estrangeiros ficaram 

desorientados e procuraram esclarecimento em muitos locais.Para atendê-los foi criado o novo 

escritório. É bom reter na mente para eventual consulta.Precisa fazer a reserva. São 

atendidos em 9 idiomas. 

Telefone 0 3  -  6 8 0 9 – 6 2 0 0  

Primeiro escritório público de advogado especializado para estrangeiros! 
Conhecia! 

     internacionais, técnico, bolsista, quando se mudam de empresa e de escola precisam                            

     fazer a notificação. 

     ②As pessoas com o visto de artista, religioso, repórter, cônjuge de japonês, etc, 

     permanente,”teijusha”,cônjuge de permanente,mesmo que mudem de empresa e de     

     escola não precisam fazer a notificação. 

     ③As pessoas com o visto de cônjuge de japonês,etc, cônjuge de permanente,etc,  

     permanência com a família, atividade específica(visto obtido através do matrimônio)  

     mesmo após o divórcio ou separação por morte, não há necessidade de fazer a                         

     notificação. 

 No dia 10 de janeiro(quinta-     

feira),faremos “Kakizome”e 

“Kagamibiraki” na classe de 

japonês. Fazer tinta de china com 

sumi e escrever uma palavra 

auspiciosa com pincel.Poderá ser 

só seu nome também.Por outro 

lado, faremos kagamibirki, 

cortando o mochi redondo em 

duas camadas,enfeite do Ano 

Novo,corte em pedaços para fazer 

oshiruko. 

 A classe de japonês aberta nas 

quintas-feiras, 10:00~12:00, de 

livre participação.A participação 

é ilimitada.Procurem festejar 

com sua família, vindo ao FICEC.  

“Kakizome” e “Kagamibiraki”! 


