
 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE ESTRANGEIROS CAPACITADOS 

O objetivo da Associação Legal de Imigração. 

Estabelecido a idéia de "compreensão mútua e da coexistência", direcionado às pessoas 

estrangeiras (grupos) empresas (organizações) japoneses, e outros relacionados com a 

atividade de apoio e negócios relacionados à educação social, e intercâmbios 

internacionais, atividades de suporte aos estrangeiros residentes e organizações. 

 

1. Apoiar projetos em cooperação com outros profissionais qualificados,  

bem como uma experiência de negócios internacionais 

Os Associados, trabalharam com pessoas qualificadas e pessoas experientes que, para 

adquirir experiências práticas, visando melhorar de nível, para maior expansão no trabalho. 

 

2. Melhoria do conhecimento profissional através de seminários e reuniões de 

consulta etc 

     Ao participar de vários seminários e consultas, como as novas tendências e as reformas 

Institucionais. Obtendo um melhor entendimento sobre a informação jurídica. 

  

3. Compartilhar informações através de Internet 

Através dos conhecimentos dos membros e verdadeiros exemplos passados , podendo 

compartilhar das informações. 

 

4. Tire proveito de quatro futuros negócios, participando de programas de formação 

de profissionais especializados em interpretação e tradução 

   Devido a participação no futuro programa para formação profissional de novos intérpretese   

tradutores, atingindo um melhor nível necessário, tornando-se possível tirar proveito de  

outras atividades para o emprego e residência. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Quanto ao custo para inscrição:               

Expedição do Cartão de Sócio - custo real  ¥ 500ienes. 

Por favor, entre em contato conosco faça o pedido de adesão, eu desejo receber o documento. 

 
End. Shizuoka-Ken, Hamamatsu-Shi, Naka-Ku, Shijimizuka, 3-18-33 
NPO Associação Internacional de Imigração (em trâmite)      http://www.ilai.jp 

TEL : 053-456-0151(Japonês)   : 053-435-6091(Português)    e-mail : info@ilai.jp 

特定非営利活動法人 

入国管理国際法務協会 
IMMIGRATION LAWYER ASSOCIATION INCORPORATED 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da Fundação 

 
Em julho do ano passado a visando a expansão na economia japonesa teve um avanço na área de 

intercâmbio para entrada de estrangeiros no país, tendo em vista a residência de longo prazo dos 

estrangeiros, houve a introdução de alta qualidade nos incentivos de recursos humanos, sem falar 

que o sucesso dos trabalhadores estrangeiros, tem um grande influência para a enconomia local. 
 

Além disso, com o aumento acelerado da população idosa na sociedade japonesa, e observando a 

atual situação de cidadãos estrangeiros que trabalham na área de enfermagem por exemplo, os 

estrangeiros ganharam mais espaço em várias áreas de atuação no mercado. Considerando que, os 

estrangeiros residentes precisam aprofundar seus conhecimentos em várias áreas como a  

jurídica, a capacidade de conversação, pois a conversação e a compreensão da estrutura social, são 

requisitos básicos necessários, nas profissões mais avançadas, também para tornar-se capaz de 

contribuir para melhora da economia local. 
 

Portanto, acreditamos que, a fim de melhorar as qualidades humanas dos residentes estrangeiros 

de médio e longo prazo, foi criada essa organização, que visa contribuir para promover atividades 

de interesse público, para isso conta com a cooperação de várias organizações, bem como, 

Escritório de advocacia, Escrivão Judicial e Administrativo reconhecidos e Familiarizados todos 

com o Controle de Imigração e governos relevantes. 
 

Por isso, para os estrangeiros aqui residentes esta Associação ILAI, promove o entendimento e 

compreensão da cultura do seu país de origem, para ampliar a visão da sociedade de forma global, 

com isso definiu a filosofia de “harmonia e entendimento mútuo“ ter uma perspectiva melhor e 

geral para a comunidade local.. Neste objetivo que contribuiremos e continuaremos a trabalhar de 

forma a expandir o desenvolvimento da economia e a internacionalização local. 

 

Negócios 

 

(1)  Avaliação e Pesquisas dos estrangeiros em relação ao meio ambiente. 

(2)  Empresa que fornece informações para coleta de dados, visando promover a educação social. 

(3)  Promove o intercâmbio internacional, realizando vários cursos e seminários. 

(4)  Suporte e apoio na abertura de cursos, para os estrangeiros residentes no Japão.  

(5)  Consultoria sobre a estadia, visto e mão de obra estrangeira, bem como sobre a vida cotidiana,     

etc 

(6)  Trâmites de visto de conformidade com a Imigração, atividades e negócios relacionados à    

expansão e melhor capacidade na interpretação da língua estrangeira, e assistência na área de  

empregos.  

(7)  Negócios relacionados à interpretação e tradução da língua estrangeira. 

(8)  Atividades relacionadas à publicações e impressões de materiais para divulgação dos negócios. 

(9)  Bem como, outras operações necessárias para atingir o objectivo desta corporação. 

 


