
 
 
 

 

 

 

Caderneta de Aposentadoria 
Aqueles que tem mais de 20 anos de idade e residem no Japão é necessário se inscrever no Sistema de Previdencia 

Social, para que isso seja comprovado é emitido a「caderneta de aposentadoria」. A caderneta é necessária para  

os procedimentos relacionados a aposentadoria entre outros, nela consta a numeração do cadastro de contribuinte. 

Para cada pessoa é entregue somente uma caderneta, portanto existe apenas uma numeração de cadastro, caso 

tenha mais de uma caderneta é necessário verificar se a numeração é a mesma. Se a numeração for diferente é 

necessário unificar as numerações no Nenkin Jimusho （Escritório de Aposentadoria）. Na caderneta consta a 

numeração, nome, sexo e data de nascimento. Caso tenha se casado e alterado o sobrenome, deverá constar a 

alteração do sobrenome. Verifiquem se está tudo em ordem!!   

Antigamente o Escritório de Aposentadoria preenchia os seguintes itens quando havia necessidade: 「Endereço」, 

「Registro no Plano Nacional de Pensão」, 「Número de Registro no Plano de Pensão Previdenciária e de Seguro 

dos Marinheiros」e「Registro de amnésia」, mas atualmente cada pessoa preenche como item de anotação, mesmo 

que deixe em branco não causará problemas posteriores. Para resolver problemas de registros perdidos da aposentadoria  

aconselhamos deixar anotado a data que passou a ser assegurado, data que perdeu, nome da empresa e o endereço. 

  

Aulas de Japonês-Bayanihan 
Tema – Imigração           Instrutor Despachante Sr. Muramatsu Masatoshi 

 Participei da aula de língua japonesa voltado para filipinos nikkeis. Até então não tinha 

muito interesse em saber qual a quantidade da populacão Filipina em Hamamatsu, mas com o 

aumento das entrevistas, admissão dos mesmos e também do aumento da quantidade de 

crianças na Shin-Ei Lândia resolvi participar. Após a quebra do Lehman Brothers a 

quantidade de brasileiros vem diminuindo sensivelmente e a oscilação dos filipinos não foi 

tão grande. As fontes de informações voltadas aos filipinos são menores do que as dos 

brasileiros, por isso fiquei muito triste ao saber que a maioria dos filipinos não sabe para 

quem perguntar a respeito de suas dúvidas. Com o declínio da taxa de natalidade no Japão, a 

existência dos extrangeiros é muito importante. Observei que posso continuar a transmitir aos 

clientes e funcionários a mesma tranquilidade que sempre mantive na empresa, essa foi a 

minha impressão.                        

Presidente: Kato Kazuyo  
  

A partir de abril de 2013, haverá alterações na maneira 

de jogar o lixo doméstico 
A partir do mês de abril será necessário jogar o「Lixo incinerável」,「Lixo não-incinerável」

「Frascos e Embalagens plásticas recicláveis」em sacos de lixo específicos. Para evitar perdas ao usuário, o lixo poderá ser jogado nos sacos de 

lixos utilizados atualmente até o final de junho de 2013, mas a partir de julho favor utilizar somente o saco de lixo específico. O novo 

saco de lixo já está a venda e na medida do possível procure utilizar a partir do mês de abril.  

Outros pontos de alteração... 

★Alteração dos dias de jogar o lixo, consulte o calendário. (o calendário difere conforme região) 

★O「Lixo não-incinerável」como plásticos duros (vaso de planta e entre outros) foi alterado para 「Lixo incinerável」 

★Lâmpadas de tubo fosforescente, pilhas, termômetros de mercúrio, isqueiros e latas de spray jogar no dia de coleta de 

「itens específicos」. 

★Lixo com notificação será cobrado por cada peça ou aparelho. 

Maiores detalhes na Home Page Oficial da cidade de Hamamatsu: http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 

Era Heisei População Brasileira População Filipina 

Ano 20 19,272 3,248 
Ano 21 16,549 3,179 
Ano 22 14,068 3,058 
Ano 23 12,719 2,948 
Ano 24 11,068 3,012 

（Dado Oficial da Prefeirtura de Hamamatsu sobre População Extrangeira） 
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Palavra deste mês  
Pessoas simples de coração puro, trazem consigo a humildade e o espírito de aprendizagem em 
quaisquer circunstâncias!!!                                   Departamento Geral 
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Desligamento do Kokumin Hoken 
Para se desligar do kokumin hoken levar os seguintes 

documentos na prefeitura: ①Novo cartão do hoken（Cartão de 

todos os membros da família que entraram no Shakai Hoken）.

②Documento de identidade da pessoa que vier dar entrada

（Carteira de habilitação e etc）. ③Carimbo 

Aqueles que precisarem de uma procuração entre no link abaixo: 
http://www.shinei-net.jp/files/procuracao.pdf 

 

Comunicado sobre o Aumento do Seguro 

Obrigatório 
A partir do dia 01/04 o valor do seguro sofrerá aumento, conforme o 

contrato do seguro de cada veículo. O Seguro Obrigatório é 

administrado pelo governo, portanto em qualquer seguradora não 

haverá diferença de aumento. 

Exemplo…Veículo de porte médio-24 meses: Aumento de ￥2890. 

Veículo de porte pequeno-24meses: Aumento de￥4400. 
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