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Palavras do mês

Agradeça o apoio da família
Departamento Administrativo

Saudações de final de ano
Este ano passou muito rápido, já estamos em dezembro, na época das belas
iluminações de Natal. Neste ano, o trabalho dentro da Shin-ei foi muito corrido,
recebendo a aprovação da creche pela prefeitura e se preparando para as
mudanças na lei de trabalho nas empreiteiras. Mas, mesmo ocupados, nunca
nos esquecemos da comunicação entre o grupo para fortalecer nosso trabalho
em equipe. Conseguimos isso graças à vocês. Nós sentimos muita gratidão por
cada um de nossos funcionários que trabalham duro na fábrica, que
apresentaram familiares e amigos para nos ajudar. Vamos continuar nos
esforçando
para fornecer bons serviços, com estabilidade e segurança para os
」
clientes e para os trabalhadores.
Shinn-ei Yamada
営業部より

Cálculo do Valor de Dedução do Seguro de Saúde Social
Conforme a regra, o valor do Seguro de Saúde Social(shakai
Hoken)é calculado de acordo com a média salarial. Todos os anos no
dia primeiro de julho é feita a revisão da renda salarial dos meses
de abril,maio e junho e a nova taxa será cobrada a partir do
pagamento do salário referente ao mês de setembro. A porcentagem
do valor da aposentadoria que veio aumentando desde 2004, sofrerá
seu seu último aumento(de acordo com a emenda de 2004) a partir
do valor do seguro referente ao mês de setembro e será fixado no
valor de 18.3%.Pela lei a empresa contratante contribuirá também
com o mosmo valor que o funcionário for contribuir.O valor do
Seguro de Sáude Social(Shakai Hoken) é mais ou menos 15% da
média salarial.

＊ 」

管理部より

FERIADO DE INVERNO
A partir do dia 30 de dezembro de 2017 até o dia 7 de janeiro de 2018 o
escritorio da Shin-Ei estará fechado.
Como vocês pretendem passar o final e a entrada do novo ano?? Devido ao
serviço, conseguimos levar uma vida moderada, mas nos feriados prolongados
temos a tendência para descontrolarmos este ritmo. E nessa época começa as
festas de comemorações e saimos para beber. Se beber（総務部経理課より）
não dirigir. Vamos iniciar
o novo ano com muita saúde para voltarmos a trabalhar com ânimo novamente.

