
 
 
 

 

 

 

 

Dará início ao sistema My Number  ～vol.3～ 

 Como foi citado no jornal do mês passado, a partir de Outubro 
será enviado (via postal) o “Cartão de Notificação“ do My Number 

para o endereço registrado na prefeitura（Verificar o jornal anterior）. 
Como o Cartão de Notificação não possui a foto da pessoa, não será 
possível utilizar este como identidade. A partir de Janeiro de 2016 
para quem desejar será emitido o “Cartão de númer 
o pessoal“. Na frente do cartão constará o nome, endereço, data de 
nascimento, sexo e foto da pessoa. No verso haverá um chip IC 
embutido e o número pessoal .  O “Cartão de número pessoal“ além 
de poder ser usado como identidade, poderá ser utiizado também 
nos serviços públicos como biblioteca e comprovante de cadastro de 
carimbo(Inkan Toroku Shomeisho). O “Cartão de número 
pessoal“ será emitido somente caso for solicitado. Para solicitar o 
cartão será necessário enviar uma foto do rosto mais o “Formulario 
de pedido do Cartão de número pessoal“ , que chegará juntamente 
com o “Cartão de notificação“. Será necessário devolver o “Cartão de 
notificacão“ ao município caso receba o “Cartão de número pessoal“. 
Para receber o cartão, a pessoa terá que comparecer pessoalmente no 
balcão de atendimento do município. Não será cobrada a taxa de     
emissão do cartão na primeira vez. 

 
 

Sobre o Visto Permanente 

Há muitas pessoas achando que com o início do sistema My Number, a lei sobre o controle de imigração 
tende a ficar mais rigorosa. Por este motivo há muitas consultas relativas ao visto permanente. Observe 
abaixo, alguns ítens importantes para poder adquirir. 

1- Para dar entrada no visto permanente é necessário estar com o imposto quitado. Caso esteje com o 
imposto atrasado, o visto permanente não será autorizado pelo governo. 

2- Para requerer o visto permanente, também é necessário estar inscrito em algum tipo de seguro de 
saúde social. 

3- Para aqueles que ja possuem visto permanente, após o início do sistema My Number caso esteja com 
os impostos pendentes, sem pagar aposentadoria, sem pagar o seguro de saúde social, haverá a 
possibilidade de perder o visto permanente na renovação do zairyu card. Portanto vamos tomar 
muito cuidado. 

Para não ter problemas no futuro, vamos pagar em dia os impostos e se inscrever no seguro de saúde 
social!!!  
Quaisquer dúvidas em relação ao visto, favor entrar em contato no escritório da Shin-Ei com a Daniela 
através do telefone (053)472-6099. 

 

Feriado de Verão 
 O escritório da Shin-Ei estará fechado neste feriado de verão, a partir do dia 09/08 até o 
dia 16/08. Neste período muitas empresas também estarão de folga. Nesse feriado vamos 
tomar cuidado com a saúde, descansar bastante para que possamos voltar ao trabalho 
com ânimo!!  
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今月の言葉    

  A Vida é uma grande escola, todos os dias aprendemos algo. 

                                    Departamento Administrativo 
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※通知カードイメージ 
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