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Corrigimos o artigo em "Consulta para a Vida Diária" da "Informação Fujimino No. 252". 

A solicitação de permissão para mudar o status do visto de visitante temporário para visto de 

estudante foi uma medida especial para pessoas que têm dificuldade em retornar ao seu país de 

origem devido ao Desastre do Vírus Corona. Atualmente, uma vez obtido um "Certificado de 

Elegibilidade", você precisa retornar ao seu país e depois entrar novamente no Japão. 

O texto está na próxima página 
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ポルトガル語 

Tem carteira do seguro de saúde? 

O conteúdo do exame, local de consulta, 
inscrição e as despesas variam de acordo com o 
tipo de seguro de assistência médica.Além 
disso, tem prazo definido para fazer o exame. 
Os assalariados receberão aviso da empresa. 
Afora assalariados, da prefeitura e da 
escola.Ao receber o aviso, leia com atenção e 
faça o exame. Se não entender, consulte 
FICEC. 

 

 

 

 

 

1．Exame de saúde específica 

◆Objeto：40～74 anos de idade 
◆Despesa：Na maioria da região o exame é gratuito.(Dependendo do conteúdo é pago) 
◆Finalidade：Prevenção e melhoria do síndrome metabólico. 
◆Conteúdo do exame：Medição do corpo,exame da urina, de função hepatica, de sangue.ete. 

2．Exame de saúde de pessoas idosas 

◆Obejeto：Pessoas com mais de 75 anos de idade（inclusive 
pessoas com mais de 65 anos de idade c/deficiência reconhecida） 
◆Finalidade:Prevenção e melhoria da doença proveniente de 
hábitos da vida e de frailty. 

3．Outros 
■”Ningen Doggu”/exame do cérebro (poderá ser de desembolso 
próprio） 

◆Finalidade：Descobrir e tratar doença na fase inicial.É 
possível descobrir doença,devido a numerosos itens de exame. 

 

■Exame do câncer（Prefeitura enviará aviso a pessoa que se aplica） 

◆Finalidade：Descobrir e tratar câncer na fase inicial 
Há câncer de cervix uterino, de mama, de intestino, de pulmão, de estômago,etc. 

 ※É preciso se inscrever na prefeitura ou no hospital.。 

  

  

Vamos fazer a checagem 
anual de saúde. 
Saúde é fundamental para levar uma 

vida feliz trabalhando! 

Para manter saúde é importante saber o 
estado de saúde e perceber logo sinal de 
doença. No Japão é obrigado pela lei 
filiar-se ao sistema de seguro de saúde 
para descobrir e tratar doença na fase 
inicial. 

Exame de saúde não termina com a 
checagam. 
Ao receber o resultado,reforme os hábitos 
da vida indicados.No caso de novo exame, 
consulte logo órgão médico.Aproveite 
fazer a checagem de saúde para levar 
uma vida sadia no dia-dia. 

 Atenção na hipertermia! 
 

No caso de poder manter uma 
distância (mais de 2m) ao ar 
livre,retire a máscara para evitar 
hipertermia.Não esqueça de 
hidratar-se com frequência. 
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ポルトガル語 

 

 

 

No momento estou trabalhando como cozinheiro do restaurante de curry indiano e nepaleno. 
Tenho visto de habilidade.Quero encontrar um trabalho mais estável e rendoso.  
Desde abril de 2019, o Japão recebe trabalhadores estrangeiros com habilidade que aplicam 
no visto de habilidade específica nas 14 áreas indústriais.Disse que trabalha na casa de 
pasto.É possível obter o visto na área de serviços de restaurante. O visto de habilidade 
específica permite trabalhar no restaurante de comida japonesa e em quaisquer 
restaurantes.Para obter esse visto é preciso passar no exame de japonês (JFT-Basic ou JLPT 
acima de N4) e aprovação na habilidade.Vide HP s/material didático e questões exemplares. 
※Com o visto「Habilidade específica N˚1 pode trabalhar 5 anos. Mas não acompanhado de 
família.Mas se já vive no Japão,pode continuar. 

Vim ao Japão com o visto de curta temporada.Quero tirar o visto de bolsista para poder 
estudar na escola japonesa,I 
Em geral ao receber o certidão do visto da escola japonesa, volta uma vez e retorna ao Japão. 
Poderá requerer alteração do visto de curta temporada para visto de estudante desde que 
tenha permissão de ingresso na escola japonesa e reside no Japão.   

    

[Concurso de 
pintura] Exposição    

 

FICEC atende consultas de vida nos  
sábados e domingos também.2ª~sáb. 

10:00~16:00, dom. 13:00~16:00 

,生活相談を受け付けます。 

月～土 10:00～16:00、日 13:00～16:00 

 

Venha e aprecie pinturas das crianças 
estrangeiras residentes em Fujiino-shi, 
Fujimi-shi e Miyoshimachi. 
 
●   Miyoshimachi Fujikubo Kominkan 
29/7(6ªfeira)~4/8(5ªfeira)        
● Fujimino-shi Entrada da sede da 
prefeitura  
22/8(2ªfeira)~26/8(6ªfeira) 
●   Fujimi-shi Kirari☆Fujimi Atorie  
27/8(sábado),28/8(domingo) 
※Ambos os dias 10:00~17:00 

Informação 049-256-4290 

Notificação de troca de diretora do Fujimino Kokusai Kooryu Center  
No dia 1/6, diretora presidente Nanae Ishii mudou p/Nobuyuki 
Muroi.Recomendações. 

Durante 50 minutos É um encontro para 
apreciar o diálogo em inglês. Não quer 
arranjar amigos tomando chá? 
 
●Dia/hora: 10 de julho 
domingo)13:00~13:50 
●Local:Fujimino Kokusai Koryu Center 
Há mapa no verso. 
●Despesa de participação  / 500 ienes 
( preco do cha) 
●Número de vaga: 12 pessoas (em ordem 
de chegada) 
●Inscrição: 049-256-4290 
 


