
 
 

 

Saudações de Ano Novo 
 

Feliz ano novo! 
Gostaria de expressar a todos a minha gratidão por este ano de 2022. 

 
Da “imigração para o Brasil” à “residência permanente no Japão” 

Desde 1908, cerca de 260.000 japoneses imigraram para o Brasil, e atualmente, incluindo a sexta 
geração, vivem lá 1,9 milhões de descendentes de japoneses. 

 
Em 1990, com a revisão da Lei de Controle de Imigração foi permitido que japoneses de segunda e 
terceira geração viessem trabalhar no Japão. 
Na época o Brasil estava passando pela hiperinflação e o número de pessoas que vieram para o Japão 
até em 2007 foram de cerca de 320.000 pessoas. 
Nessa época os brasileiros mandavam dinheiro para a família no Brasil e juntavam dinheiro para abrir 
um comércio ou compravam fazendas e retornavam ao país. 

 
Em 2008, muitas pessoas perderam o emprego devido à crise e voltaram para o Brasil. Em 2016 o 
número de trabalhadores aumentou devido à escassez de mão de obra no Japão e a recessão no Brasil. 
 
Após isso, houve uma mudança com os brasileiros no Japão, estudantes se formando no ensino médio 
e universidade, pessoas naturalizando-se como japonês, pessoas comprando casa e trabalhadores 
deixando de ser dekaseguis e se tornando residente permanente. 
Para viver no Japão com tranquilidade é preciso adquirir conhecimentos corretos em relação aos 
impostos, Shakai Hoken, período de visto etc., e quero continuar dando apoio para que todos possam 
coexistir e prosperar. 

 
FUTURO Shuurou Keizoku Shien B gata (Instituição Reconhecida Tipo B) 

Em dezembro de 2022, recebemos autorização da cidade de Hamamatsu para o Departamento de Apoio 
à Integração Social que começou as atividades em abril de 2019. 
 
O departamento foi criado para estrangeiros com deficiência que não entendem japonês e não sabem 
onde consultar para se tornarem independentes. 
Aceitamos também consultas de pessoas que não possuem a caderneta de deficiência, pois acredito que 
é o papel da Shin-Ei criar um ambiente com uma vida confortável no Japão para todos. 
O nome do departamento carrega a palavra FUTURO em português, pois eu gostaria de construir um 
futuro brilhante e esperançoso. 
 
Continuaremos trabalhando em equipe para que o maior número possível de pessoas diga: "Estou feliz 
por ter escolhido a Shin-Ei". 
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