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ポルトガル語 

                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ir ao Depto.de Imigração e apresentar documentos 

As pessoas portadoras do visto de “cônjuge de japonês” e “permanente” devem ficar 

preocupadas com o seu visto de permanência ao separar-se do cônjuge por divórcio e morte.  

Tente rever a sua vida de casada.Dependendo da condição, é possível mudar o visto que 

permite continuar vivendo no Japão.  

 No caso do divórcio e morte do cônjuge deve logo proceder o seguinte.Registrar o  divórcio ou 

morte no Departamento de Imigração mais próximo,dentro de 2 semanas.Lá encontrará 

formulário. Sabia da reforma da lei de Controle de Imigração de 2012?As portadoras do visto 

de cônjuge de japonês e permanente, devem mudar para outro visto dentro de 6 meses ao 

separar-se do cônjuge por divórcio e morte.Até hoje,podia permanecer até expirar o prazo do 

visto.Mas agora deve decidir o que fazer e agir dentro de 6 meses. 

 Há pessoas equivocadas,mas para portadoras do visto permanente mesmo ao separar-se por 

divórcio e morte não haverá mudança no visto.Poderão viver como permanentes no 

Japão.Mesmo casando de novo não javerá mudança. 

 Se você tiver filho menor do cônjuge divorciado ou morto,de nacionalidade japonesa ou visto 

permanente, tendo o direito paternal e cuida dele, poderá alterar para o visto de “teijusha”. 

Procure ganhar a vida antes de pedir a alteração do visto！ 

E quando não tem filho como fica? Se viveu juntos com o cônjuge durante 3 anos após o 

matrimônio, e consegue ganhar a vida(precisa de atestado de emprego,comprovante de 

pagamento do ordenado de 2 meses)também poderá alterar para o visto de “teijusha”. 

 Se não tiver ainda 3 anos de casados? Se pretende casar de novo com a pessoa com quem está 

convivendo(japonês ou portador do visto permanente,teijusha, de trabalho)poderá pedir a 

alteração do visto apelando o novo casamento com essa pessoa.Entretanto, pela lei 

japonesa,uma mulher divorciada deve esperar 6 meses para se casar de novo.Mulher Filipina 

pode fazer o registro do novo casamento após 6 meses.Quanto a mulher chinesa,poderá casar 

de novo logo após o divórcio desde que apresente um diagnóstico médico. 

 De qualquer maneira, o pedido de alteração do visto após o divórcio e separar-se do cônjuge 

está sujeito a um determinado risco.Em vez de decidir-se peça conselho ao escrivão 

administrativo e advogado.Além disso, é importante trabalhar para custear a vida por si, 

antes de fazer o pedido de alteração. 

Comentarista:Escrivã administrativa Miho Fujibayashi 

 Como fica o visto de permanência ao 

separar-se do cônjuge por divórcio e 

morte？ 

 
O que deve saber para continuar vivendo no Japão 
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ポルトガル語 

Sabe que “”Ichigogari”(colher os morangos) de Chichibu é bem conhecido em Saitama.Mas 

fica um pouco distante para ir.Aí procuramos na periferia de Fujimi-shi, Fujimino-shi e 

Miyoshimachi.E encontramos duas chácaras de morango em Fujimi-shi！！                        

♦Ichigo no Hatake Fujimi  Fujimi-shi Nambata Shinden 385 ☎０８０－５８６１－４１１５ 

♦Fujimi Straw-berry Fujimi-shi Katsuse 1083     ☎０８０－４１２５－０２８３ 

Ambas são chácaras turísticas deixam colher os morangos e vendem.O prazo até maio. 

Assim que terminar morangos maduros encerram o evento.Que tal apreciar um tempinho 

gostoso de primavera e passear com sua família.Mas convém ligar antes de ir. 

 

                             

                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                     

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

www.ficec.jp/living/                

 ●Estamos publicando “Guia da Vida Cotidiana em 6 idiomas. 

 

 

Sabia que em Fujimi-shi dá para fazer “Ichigogari” também? 

 Classe de japonês do FICEC vem realizando eventos sazonais 

também.No fim do ano passado, com “Sobauchitaiken”aprendemos como 

fazer “Soba” que costuma comer na passagem do ano.Em março faremos 

“Hinamatsuri”.Seria no dia 3 de março.Mas faremos no dia 6 de março, no 

dia de aula de japonês.Nesse dia ouviremos palestra do professor de 

japonês sobre o evento e a origem de “Hinamatsuri”, e tomar refeição.É 

gratuito.Venha com amigos.Poderá tirar fotos comemorativas.. 

6 de Junho -“Hinamatsuri”realização anual da classe de japonês  . 

“Consultas de cotidiano” do FICEC da prefeitura de Fijimi-shi-fácil e conveniente!  

 Já faz 1 ano que a seção de consulta de cotidiano do FICEC instalada na prefeitura de 

Fujimi-shi. Tem fama de ser conveniente porque fica perto e fácil de entender.Foi criada essa 

seção para facilitar o acesso.Mas ainda há pessoas que não a conhecem.Favor recomende  

para quem quer fazer consultas. 

 Dias: quartas-feiras 9:00~12:00  Tel. ０４９-２５１－２７１１ 

Conhecia Facebook do Fujimino Kokusai Koryu Center? 

 Conhece a nova base de divulgação das atividades do Fujimino 

Kokusai Koryu Center FICEC? Deve ter gente que ainda não 

tomou conhecimento porque só tem em japonês. Nela são 

apresentadas atividades de dia-a-dia do FICEC que aparecem na 

tela de imediato de fácil compreensão. 

Pedimos aos leitores de “Information Fujimino” também veja 

Facebook do FICEC e nos mande sua opinião escrevendo no “iine”. 

Estamos aguardando a sua iniciativa! 
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