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Palavras do mês
Vamos começar o dia cumprimentando as pessoas alegrimente!
Departamento geral

Pedido de apresentação da declaração de dedução
0

Este mês foram enviadas os documentos para a declaração da dedução do
imposto junto com o holerite. Preencher os ítens necessários e apresentar
juntamente com os documentos referentes. Caso essa declaração não for
apresentada, o cálculo do imposto será realizado como se não houvesse
dependentes (mesmo que a pessoa possua dependentes). Para aqueles
que trabalharam em outra empresa esse ano(2018), favor apresentar
juntamente o comprovante de imposto do ano 2018 ( Heisei 30 Gensen Choushuuhyou ). A
partir do ano 2018, foi feita uma revisão na dedução do cônjugue. Caso for declarar o seu
cônjugue como dependente, será necessário apresentar o fomulário de declaração de dedução
do cônjugue(KYUUYOSHOTOKUSHA NO HAIGUUSHA KOUJYOTOU SHINKOKUSHO).

」
Medidas
de prevenção de desastres recomendadas

営業部より
Nos últimos anos, tufões e fortes chuvas ocorreram com muita freqüência,
causando enormes prejuízos em todo o país. Especialmente, o dano
causado recentemente pelo tufão 24 que ocorreu no final de setembro, acho
que muitas pessoas na cidade de Hamamatsu foram prejudicados devido a
apagões. Aproveitando essa experiência, é importante preparar-se para
circunstâncias imprevistas e analisar as medidas de prevenção de desastres.
Vamos falar sobre medidas de prevenção de desastre com a família com
referência aos próximos pontos.
①Verifique regularmente o local de evacuação, a rota de evacuação e o método de contato das
famílias ②Confirme freqüentemente a informação de tempo de prevenção de desastre e a
última situação ③Antes que a chuva e o vento fiquem mais fortes, vá para casa e evite sair
desnecessariamente o máximo possível ④Fixar ou coloque dentro da casa, coisas que tem a
possibiliade de voar com o vento.
管理部より
⑤ Garantir suprimentos de emergência
· Água potável, comida, fogão portátil
· Medicamentos de emergência
· Vestuário, medidas anti-frios / insolação · Lanterna, rádio portátil, pilhas, carregador de celular
Além disso, no caso de falta de energia, pode ocorrer um incêndio quando a energia é
restaurada, e é chamado de ``TSUUDEN KASAI´´. Esses incêndios ocorrem quando a luz volta
e os aparelhos eletrônicos entram em curto-circuito, pegando fogo em materiais inflamáveis. Ao
sair de casa e evacuar no momento da falta de energia, certifique-se de cortar o disjuntor e
tentar evitar incêndios. Proteja você e sua família se preparando com as medidas de prevenção
de desastres.

＊ 」

Undokai da Shinei Hoikuem
Foi realizado no dia 22 de setembro (sábado) o Undokai da
Shinei Hoikuem. O evento foi muito divertido contanto com a
presença de mais de 250 pessoas. Todas as crianças
conseguiram demostrar todo o treinamento de dança, corrida, e
outros que tiveram toda manhã no parque. Foi um dia que as
crianças conseguiram brilhar de verdade.

（総務部経理課より）

