
 
 
 

 

 

 

 

Prevenção da Influenza... 
① Vacina contra Influenza…Tomar a vacina evita e/ou diminui os sintomas, caso contraia a doença.  

② Lavar as mãos…Método eficiênte para que o vírus seja eliminado. Independente de ser ou não 
influenza, esta é a prevenção básica de evitar o contágio. 

③ Manter o grau de umidade adequada…Quando o ar está seco, é mais fácil a infecção da influenza se 
alastrar. Isto ocorre por que a membrana da garganta diminui o mecanismo de defesa, portanto vamos 

manter a umidade entre 50%～60%!!  

④ Descansar bastante e alimentar-se bem…Tomar cuidado, manter uma alimentação sadia e descansar 
bastante diariamente para fortalecer o sistema imunológico.  

⑤ Evitar sair à lugares movimentados ou onde há aglomeração de pessoas…Quando ocorre uma 
epidemia de influenza, são alvos, principalmente as pessoas idosas, cansadas ou que tenham dormido pouco, evitar de sair à 
lugares movimentados ou com muita aglomeração de pessoas. Caso tenha que sair para esses lugares, utilizar máscara e 
procure ficar o menor tempo possível.  

 

Sistema de Seguro de Assistência de Enfermagem  
O Sistema de Seguro de Assistência de Enfermagem existe para sanar os problemas de assistência que vem se agravando a 

medida em que aumenta o números de Idosos. Para que os idosos possam usufluir melhor da assistência e conseguir viver de 
forma mais independente, foi implantado o sistema para apoiar socialmente os idosos.(Legislação do Seguro de Assistência 

aplicada na Era Heisei Ano12 Mês４). A partir dos 40 anos de idade poderão utilizar este serviço. 

 

Classificação Idade Pessoas que podem utilizar o serviço 
Tarifa do seguro e  

modo de pagamento 

Assegurados 

Categoria１ 
Acima de 
65 anos 

① Assistência Constante / Youkaigo Jotai 
Previsão de assistência contínua 

durante   6 meses ） 

② Assistência Frequente / Youshien Jotai

（Deficiência física ou mental do qual 

apresente dificuldades e que não tenha 

condições de levar uma vida normal ） 

Para quem recebe aposentadoria, o 
valor da tarifa será deduzido da 
própria aposentadoria. (Arrecadação 
especial). Aqueles que não recebem 
aposentadoria, o pagamento é feito 
através do boleto  emitido pela 
prefeitura local ( Arrecadação 
comum ). 

Assegurados 
Categoria 2 

Idade entre  40 
anos à 65 anos 

Enquadar-se nas condições ①② e a causa 

ser por alguma「Doença Específica」. 

※ As Doenças Específicas são 

determinadas em 16 tipos. 

O valor da tarifa é acrescido no valor 
do seguro de saúde inscrito. 

Para poder receber esta assistência de「Youkaigo Jotai」 e「Youshien Jotai」, deverá obter o reconhecimento da prefeitura local. 

Portanto os interessados deverão fazer o requerimento diretamente na prefeitura. A avaliação do grau de assistência que o 
requerente necessita será efetuada de acordo com a opinião dos especialistas designados pela prefeitura e pelo médico. 
 

Período de Estadia para 5 anos 
Conforme a alteração da Lei de Imigração no ano de 2011, foi adicionado o prazo de permanência de 5 anos . Como fazer para conseguir 

receber uma autorização de 5 anos? Seguem 3 ítens básicos conforme consta abaixo: 
(1)Cumprir as obrigações previstas na lei de imigração (Fazer a declaração de onde está residindo dentro de 14 dias e entre outros tipos de 
obrigações) 

Em resumo, verificar e resolver as obrigaçãoes que tenha alguma relação com o visto dentro do prazo determinado. Mesmo que não 
pague pena ao infrigir a lei (Tais como; extrapolar o prazo, não cumprir as obrigações e entre outras razões) que são registrados na 
imigração e esses fatos poderão ser desfavoráveis para alguma requisição posterior.  
(2)Escolaridade obrigatória aos filhos entre 6 aos 15 anos.  (Os pais tem a obrigação de matricular!!) 

É muito importante que os pais matriculem seus filhos nesta idade escolar (Ensino Fundamental e Ensino Médio). 
(Mesmo que seja em uma escola internacional ou escola étnica). 
(3)Cumprir as Obrigações Sociais (Inscrever-se no Seguro de Saúde Social e Efetuar o pagamento dos Impostos) 

Estar inscrito no Seguro de Saúde Social(Seguro de Pensão para Assalariados, Plano Nacional de Pensão, Seguro Nacional de Saúde, 
etc)e também pagar em dia o imposto de renda, imposto residencial, imposto predial, etc. Vamos nos inscrever no Seguro de Saúde Social 
e pagar os impostos corretamente! Principalmente para aqueles que tem o visto de Longa Permanência ou o visto de Conjuge de Japonês, 
etc!! 

Aqueles que atualmente tem visto de 3 anos, poderão futuramente obter o de 5 anos e consequentemente a seguir o visto Permanente. 
Para que isso aconteça, terão que cumprir os 3 ítens acima citados em sua vida cotidiana. Estes itens tem suas condições em comum e 
foram explicadas de maneira simples e objetiva, mas isto não quer dizer que somente cumpri-los estará tudo em ordem! 
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Palavra deste mês  Quem se esforça, demonstra que 

tem capacidade!          Dpato Geral     
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