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Consulta legal  

◎ Meu amigo foi preso pela falsa acusação de molestador sexual. O que devo fazer? 
   →Contatamos com a Saitamabengoshikai, fizemos uma consulta.,tentando solucionar o caso. 
◎ Ｑｕｅｒｅｍｏｓ ｎａｔｕｒａｌｉｚａｒ ｏ ｎｏｓｓｏ ｆｉｌｈｏ 

   → Explicamos a respeito da naturalização . Trâmites em andamento. 
◎Criamos o menino como se fosse japonês, mas após o desaparecimento da mãe, veio um aviso do Nyukan 

dizendo que havia expirado o visto, o que devemos fazer?  

  →Explicamos para que fosse a Nyukan, levando documentos que comprovem que levou a vida 
de um japonês, certificado expedido pelo professor da escola, fotos tiradas com o padrasto. 

◎ Tivemos dois filhos, mas o meu marido não quer se casar, e expirou o prazo do visto, o que devo fazer? 

→ Elaboramos uma petição, uma carta de autorização de permanência especial e uma carta de 
juramento para solucionar o caso. 

◎ Preciso de tradução de documentos para se casar com um japonês. 
→ Conferindo certificados de nascimento, de estado civil,passaporte, carteira de registro de 

estrangeiro, traduzimos para o japonês, e ajudamos nos outros trâmites. 

Elaboração de documentos  

◎ Querendo instituir uma corporação NPO, mas não é fácil o preenchimento de documentos.Ajude-me,。 

   → Ajudamos providenciando um jogo completo de documentos exigidos para obter a pessoa 
física como relatório de empreendimento, notificação de alteração da diretoria e fazer a 
solicitação. 

◎ Ajude-me preencher um certificado p/enviar uma cadeira de rodas a Tai- 

lândia→ Elaboramos um certificado declarando “ajuda aos refugiados 
◎Ajude-me fazer uma solicitação de reembolso do imposto de renda. 

→ Acompanhamos até o fisco,solicitamos o reembolso. 
 

Sobre moradias 

◎Quero alugar uma moradia, mas não tenho fiador, o que devo fazer? 
→ Apresentamos uma associação de avalistas. 

◎ Ensinem-me como preencher a ficha de solicitacao de “Keneijutaku”. 
◎ Comentamos acerca de documentos,abordamos sobre outros documentos a serem providenciados.。 

「Favor nos consulte antes 

que o problema se torne 

mais sério」 

O Centro vem prestando seguintes 

consultas sobre cotidiano 

ポルトガル語 
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◎Estou procurando um apartamento barato.Não há como encontrá-lo? 

→ Apresentamos uma imobiliária que compreenda bem o estrangeiro.E conseguimos 
alugá-lo.。 

 

Sobre cotidiano 

◎Recebi uma carta da prefeitura, mas não sei ler, favor me explique. 

    → Lemos e explicamos de uma maneira fácil. 
◎ Sou uma vítima de DV, não tenho recurso para viver.Favor me ajude. 

    → Solicitamos uma assistência para sustento da vida, e pedimos  
a ajuda a Shakai Fukushi Kyogikai até sair o pagamento. 

Sobre educação e problemas de crianças 

◎ Ajude-me nos estudos porque está perto de testes. 

    →Ajudamos nos estudos,centrados nos fins de semana. 
◎ Quero levar meu filho ao colégio p/“Orientação ao ingresso” e conhecer o colégio.Poderá ir junto? 

    → Acompanhamos ao colégio e explicamos o sumário do colégio. 
◎ Meu filho está querendo praticar o futebol. Quero abrir um clube de futebol. 

    → Sendo difícil abrir um clube, apresentamos um clube local,e ficou sócio. 
◎ Poderia acomanhar ao ginásio para “sanshamendan”. 
    → Ajustamos o cronograma e acompanhamos.Explicamos o assunto exposto pelo professor.  
◎ Faz 4 meses que estamos no Japão.Quero que meu filho frequente a escola. 

    → Acompanhamos até Kyoikuiinkai e no dia seguinte já podia frequentar a escola. 
◎Nossa filha ginasiana rebelde dorme fora de casa, não obedece aos pais.o que devemos fazer. 
    → Encontramos com a moça, conversamos diretamente, depois disso fomos a escola, 

conversamos com a professora,sanamos o problema . Hoje ela está estudando firme. 
 

Sobre doença e tratamento 

◎ Não consigo ler o diagnóstico do hospital, favor me explique. 

    → Li devagar, explicando de uma maneira fácil e fiz compreender.. 
◎ Estamos com o visto expirado, mas queremos vacinar nossos filhos, 

    → Ligamos ao Centro de Saúde Kawagoe e soubemos que podia aplicar a vacina no hospital 
particular apesar de ser paga.Graças a Deus foram vacinadas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Que tal apreciar uma peça teatral 
divertida inclusive para estrangeiro.É 
um drama que tem como palco um 
apartamento onde se reunem pessoas 
de diversas raças. 

★ Dia/hora: 23/11  14:30 h.★Local: 
Copis Miyoshi(Miyoshimachi B.Kaikan) 
★ Ingresso:¥1500.em geral ¥1000 p/ 
 estrangeiro(bilhete no FICEC também) 

A influenza judia demais o corpo humano. 
Vamos minimizar o seu efeito vacinando. A 
taxa para pessoas maiores de 65 anos de idade  
é de ¥1000, cidadão em geral entorno de ¥4000. 
Surtirá o efeito 2 meses após à vacinação.É 
recomendável que se vacine entre novembro a 
dezembro. 

●AVISO DE EIJIAN PARADISE  ●Vacina contra influenza 


