ポルトガル語

Em estudo o aumento do ramo de
“Habilidade Específica N˚2”
Em 2019, o governo japonês introduziu o sistema “Habilidade
Específica”que determina o visto de residente e o visto de trabalho dos
estrangeiros para corresponder à redução da mão-de- obra. Nesse
instante, o sistema ”Habilidade Específica” foi dividida em
“Habilidade Específica N˚1” e “Habilidade Específica N˚2”.
No sistema “Habilidade Específica N˚1 havia 14 categorias
correspondentes, conforme o quadro abaixo.Mas havia limite no
período de permanência, não era permitida a vir acompanhado de
família.No sistema Habilidade Específica N˚2 havia somente 2
categorias. Atualmente sem estrangeiro correspondente.Na entrevista
de 18 de novembro de 2021, o governo japonês apresentou recente
reforma da lei de imigração. Aumentou “Habilidade Específica N˚2 para
13 ramos, com acréscimo, sem limite de permanência e vir acompanhado
de família de fato. No sistema ”Habilidade Específica” com 2 tipos de
ramos, foram adicionadas indústria de construção, indústria naval e
embarcação, agricultura, alojamento, fabricação de bebidas e alimentos,
restaurantes.Em consequência disso, supõe-se que muitos estrangeiros que trabalham no Japão
terão visto de permanência sem limite e permanecer com a família. Porém, o governo japonês
afirmou que não se trata de ampliação do visto permanente. Sem dúvida está em andamento a
reforma da lei. Esperamos que esta lei beneficie trabalhadores estrangeiros.

Ampliação do ramo do “Habilidade Específica N˚2”
14 ramos da Habilidade
especifica N˚1

Conteúdo em exame

→

①Cuidar de doentes,velhinhos

→

②Limpeza de prédios

→

③Ｉnd.de matéria-prima

→

④Fábrica de máquin.industriais

→

⑤Ind.informativa elét.eletrônica

→

Sistema à parte. Trabalho longo prazo

Adição a Habilidade Específica
〔Sem limite de permanência,permitido
trazer família〕

⑥Construção
⑦Indústria naval/embarcação
⑧Manutenção de automóveis

→

⑨Aviação

→

⑩Alojamento

→

Adição a Habilidade Específica

⑪Agricultura

→

⑫Indústria pesqueira

→

〔Sem limite de permanência,permitido
trazer família〕

⑬Fáb.de bebidas e alimentos

→

⑭Ind.de serviços alimentícios

→
◆◆ 10 ◆◆

ポルトガル語

FICEC atende consultas de vida
Segunda~sexta feiras 10:00~16:00

Sou bolsista.Faço biscate na laja de conveniência.Não sou segurado. O que devo fazer
para filiar-se no seguro?
Para levar a vida de bolsista é indispensável filiar-se no Seguro Nacional de Saúde.Trata-se de
direito e obrigação conferidos aos estrangeiros. Deve filiar-se no seguro nacional de saúde quando
chega no Japão.A inscrição atrasada implica no pagamento retroativo do seguro. No caso de
dificuldade de pagar de uma vez , procure consultar o setor de seguro da prefeitura.No caso da
doença e ferimento pagará 30% do total da despesa e 70% será coberto pelo seguro.

Requisitei o visto para mãe e filho. Porém, meu filho tem que ser operado de repente e
não posso ir buscar o visto no dia indicado.O que devo fazer?
O visto só é entregue a parentes.O menor não tem obrigação de comparecer.A mãe qualificada pode
receber o visto da mãe e do filho como representante legal.Porém, se a mãe não pode ir à agência de
serviços de imigração,ligue para agência de imigração e peça prorrogação do dia de recebimento
do visto.Poderá também, pedir ao escrevente qualificado da associação de escreventes
admnistrativos da província de Saitamas intermediar o serviço.

Pedido de donativos

Informação de Fujimino-shi

Reciclagem de uniforme e jérsei
Damos gratuitamente uniforme e jérsey de
“Chugakko”de Fujimino-shi.
Inf.: Fujimino-shi Fukushi Sogo Sodan Center
・Yorisoi 049-262-8130（na prefeitura）
・Nijiiro 049-265-6300（ Kamifukuoka equi
nishiguchi Fujiminoshiritsu Kaigo Yobou
Center 2˚andar.
“Ohichu” e “Ohi Higashichu” estão fazendo o
mesmo.Ligue para escola correspondente.

Há randoseru e material escolar.
FICEC dispõe de “randoseru” e material
escolar doados por muitas pessoas.Quem
precisa venha buscar no FICEC.
必要な方は FICEC に来てください。

FICEC tem atendido anualmente mais de 590
consultas

de

vida.

As

aulas

de

japonês

realizadas 2 vezes por semana também repletos
de estudantes.Entrega alimentos e artigos para
viver para quem precisa de ajuda.No Kokusai
Kodomo Kurabu., os colaboradores do Centro
estão atendendo diariamente as consultas.
Como todos esses trabalhos são gratuitos e falta
fundos. Aguardamos seus donativos.
Conta de transferência do donativo
Conta do correio: 00110-0-369511
Nome da conta: [トクテイ]
コウリュウ

Competição de pintura

フジミノ

コクサイ

センター

Obras serão expostas

Procura-se obras de arte!

■ 『Shimin katudoo Tendikai』1/31～2/4

■Requisitos
⓵ Reside,estuda em Fujimino,Fujimi,Miyoshimachi
⓶Participou no FICEC
③Crianças estrangeiras menores de 18 anos de
idade. ■ Prêmios de ouro,prata,incentivo,de
participação p/todos.Tablet,bluetooth auscultador.
、ブルートゥースイヤホンなど）
◆◆ 11 ◆◆

Local/Prefeitura de Fujimino Galeria IF

■ 『 Shimin Katsudoo Koryukai 』2/6
Local/ [Fukutopia] Fujimino-shi
■ FICEC providenciará material como
cartolina,aquarela,etc.
■Informação/ FICEC
049-256-4290

