
 
 
 

 

 

 

 

 

Sistema de Aposentadoria 
 No Sistema de Aposentadoria Social (Kousei Nenkin) existe a Aposentadoria por Velhice 

(Rourei Nenkin), a mais conhecida, e é pago a partir d 

os 65 anos. Mas existem outros tipos  como: Aposentadoria por Deficiência (Shougai 

Nenkin) – Quando o segurado adoecer ou se machucar, ficando com sequela incapacitando 

de trabalhar, e a Pensão para Família do Falecido (Izoku Nenkin) – Ajuda para manter a 

estabilidade de vida à família, caso o segurado vier a óbito. Para poder receber um dos 

sistemas de aposentadoria, deverá cumprir certos requisitos, e um deles é o Pagamento do 

Seguro. Para quem estiver trabalhando por um longo período e não está inscrito no Shakai 

Hoken ou os que não estão trabalhando e devendo a Pensão Nacional, não receberão a 

aposentadoria.  

Ao se inscrever no Shakai Hoken, é sinônimo de proteger à si mesmo e a própria família, caso ocorra 

alguma eventualidade. 

 

Pontos de Atenção com Tendência à Acidentes de Trânsito         
～ Sincero ～ 

① Saídas no Cruzamento...Certifique-se da segurança dos lados e de sua frente. Não acelere repentinamente!! Saia 

devagar!! 

② Colisão frontal...Vamos parar corretamente! Pare completamente o veículo antes da faixa!! 

③ Semáforo…A interpretação para cada condutor em relação ao sinal é diferente. O Amarelo indica atenção, se for 

possível o ideal é parar! 

④ Virar à direita X Seguir em frente...Para o condutor virar à direita é um dos graus de maior dificuldade!! Avalie a 

situação e evite de virar à direita.!! 

⑤ Virar à esquerda...O maior inimigo é o descuido! Vamos nos precaver, sempre 

verificando para não se envolver em algum acidente! 

⑥ Deparar com pedestre na rua...O descuido momentâneo em uma reta poderá causar 

grandes acidentes. Principalmente quando alguém sai dos veículos estacionados ou na 

zona morta (sem visibilidade ) de algum lugar.  

⑦ Troca de pista...Dar sinal sempre 3 segundos atencipadamente antes de trocar de pista! 

Assim que der a seta, não mude de pista repentinamente!! 

⑧ Pressa ao dirigir...Mesmo com pressa só conseguirá economizar alguns minutos. 

Dirigir com segurança diminuirá as paradas nos semáforos e irá conseguir andar com 

mais tranquilidade. 

 

Ingresso de crianças estrangeiras nas Escolas Municipais Shogakkou e 

Chugakkou 
Para se ingressar nas Escolas Públicas do Município, é necessário fazer a matrícula. Aos interessados, 

favor entrar em contato com a Divisão de Assuntos Educacionais. 

【Realização】Hamamatsu Kyoiku Iinkai・Kyoiku Soumuka    

【Local】Eastage Hamamatsu Office 6F (Naka-ku, Chuou 1-2-1) 

【Público-Alvo】Crianças estrangeiras 

【Inscrições】Apresentar o Zairyu Card da criança ou comprovante de residente permanente especial, etc, na 

Divisão de Assuntos Educacionais do Comitê de Educação de Hamamatsu. Telefone de contato (053-457-2406) 

発行 (有)伸栄総合サービス 
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Palavra deste mês      
A Felicidade maior está dentro de nós mesmos! 

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

