
 
 
 

 

 

 

 

 

Renovação de Visto 
A solicitação de renovação do visto poderá ser feita 2 meses antes do vencimento. 

Deverá comparecer ao Escritório de Imigração até o prazo do vencimento, 

preencher os formulários e entregar todos os documentos necessários para dar a 

entrada.  
Os documentos necessários são: Certidão de Antecedentes Criminais, Koseki 

Tohon (dependendo do caso demora para sair), Nozei Shomeisho - Certificado 

de Regularização de Imposto, Gensen Choshuhyo - Comprovante de renda (para saber 

se trabalha de forma regularizada) e entre outros documentos. Além disso, é verificado se está inscrito no 

Seguro Desemprego e no Shakai Hoken.  

Caso a documentação não estiver preparada até o prazo de vencimento ou se as condições para renovação 

não estiverem de acordo, o período de estadia destina-se a encurtar ou dependendo do caso a renovação 

não é aceita. Se não solicitar a renovação do visto e passar do prazo do vencimento, estará em situação 

ilegal no japão, caso seja pego pela políca poderá ser deportado ao país de origem. Para poder permanecer 

no Japão é necessário estar com o visto em dia. 

Vamos ficar sempre atentos no prazo de vencimento do visto e fazer a solicitação de renovação do mesmo 

com maior disponibilidade de tempo para evitar imprevistos. Sendo funcionário da Shin-Ei, a Shacho 

poderá fazer a requisição. 

Em caso de dúvidas ou deseje fazer a requisição através da Shin-Ei, entre em contato com o tantousha ou 

diretamente no escritório. 
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Palavra deste mês                

Não entre em pânico, nunca se desespere e jamais desista!!       
                            Departamento Geral 
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営業部より 
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                                 管理部より 
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Q&A sobre o Zairyu Card 
 
Q1. Onde se faz a alteração de endereço do Zairyu 
Card? 
A. Na prefeitura mais próxima. 
Q2. O que precisa levar para fazer a mudança de 
endereço? 
A. O Zairyu card, aqueles que vieram de outra cidade, 
também é necessário o TENSHUTSU SHOUMEISHO. 
Q3. A solicitação do TENSHUTSU SHOUMEISHO é 
feita onde? 
A. Na prefeitura da cidade em que morava. 
Q4.Tem prazo para fazer a mudança de endereço? 
A. Sim.Dentro de 14 dias após a mudança. 
Q5. A requisição do Zairyu Card é feita onde? 
A. Na imigração. 
Q6.O que é necessário para a requisição do Zairyu 
Card? 
A. Formulário de requerimento do Zairyu Card,  foto 
4x3 (Não é necessario para menores de 16 
anos),Passaporte e o Gaikojin Touroku Shoumeisho. 

 
 

Pagamento Integral de 

Desligamento ‘Dattai Ichijikin’ 
 

Para as pessoas que estiveram seguradas no 
Sistema de Pensões mais de 6 meses, podem 
receber o  Pagamento Integral de Desligamento 
‘Dattai Ichijikin’ao retornar ao país de origem. 
Para adquirir o formuláro acessar no 
site→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/d
etail.jsp?id=1728 ou diretamente no escritório da 
Organização de Pensão do Japão: 
 
1-Hamamatsu Nishi Nenkin Jimusho→ 
Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Naka-ku Taka-cho 

302-1. Segunda à Sexta (8：30～17：15) 

Tel.: 053-456-8511 
 
2-Hamamatsu Nishi Nenkin Jimusho→ 
Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Naka-ku Taka-cho 

302-1. Segunda à Sexta (8：30～17：15) 

Tel.: 053-421-0192 
 

http://www.shinei-net.jp/

