
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ao dirigir em dia de chuva 
 Prestar muita atenção ao dirigir o carro principalmente no início da chuva. As gotas de chuva que caem sobre a 

estrada seca levantam as sujeiras e o pó da estrada. Os pneus ficam escorregadios 

aumentando a distância que demora para o carro parar.  Além disso, a situação da cidade 

também muda. Os pedestres andam num ritmo mais rápido, atravessam inesperadamente a 

rua. É necessáro mais cuidado ainda com as bicicletas. Devido a pressa de ir embora eles 

acabam aumentando a velocidade.Para evitar a chuva e as gotas, muitos pedestres e 

ciclistas andam olhando para baixo. Assim acabam demorando para perceber a presença 

dos carros. A visão também diminui nas pessoas que usam o guarda-chuva. Fica difícil 

prever os movimentos dessas pessoas por não poder observar as expressões faciais delas. 

É preciso muito cuidado com as saídas repentinas.         SINCERO Kawaguchi 
 

Relativo ao pagamento do imposto residencial  

Há 2 formas de efetuar o pagamento do imposto residencial. O imposto residencial é deduzido no salário do 

funcionário pela Empresa que repassa as prefeituras「Arrecadação Especial」e pelo carnê que o contribuinte paga 

sozinho「Arrecadação Normal」são os dois modos de pagamento. Em geral, quem trabalha nas Empresas, é 

recolhido através da「Arrecadação Especial」mas ao se desligar da Empresa, o restante do imposto residencial é 

transformado em 「Arrecadação Normal」 O valor do imposto residencial refere a cidade onde reside no 

(Registro) no dia 1 de Janeiro do ano corrente e é calculado de acordo com a renda do ano anterior, mesmo que o 

contribuinte mude de cidade é obrigado a quitar o imposto, vamos pagar para não ficar inadimplente.  

Desligando da empresa anterior, ingressando na Shin-Ei, se tiver o imposto residencial na situação de 

Arrecadação Normal, （Aqueles que tem o carnê）Há a possibilidade de mudar para Arrecadação Especial, 

consulte o seu tantosha para maiores informações.（※ Não será aceito se o prazo de vencimento 

estiver vencido） 

 Para quem tem o imposto residencial na situação de Arrecadação Normal em valor elevado, 

se não puder pagar até o prazo de vencimento, consulte na Prefeitura, conforme a situação há a 

possibilidade de 「Parcelar」. Consulte no Setor de Imposto na Prefeitura. Se não efetuar o 

pagamento até o prazo de vencimento, será acrescentado 「Juros」. Mesmo cobrando juros, se o 

contribuinte não pagar, sofrerá penalidades como apreensão dos bens materiais ou financeiros 

etc, por meios judiciais.  Se o pagamento for aplicado por meios judiciais, não há como parcelar 

mais a dívida, portanto vamos pagar em dia o imposto e se porventura não puder, fazer a consulta rapidamente 

na prefeitura demonstrando a intenção de pagar corretamente. 

『Hamanako Clean Sakusen- Limpeza do Lago de Hamanako』  

No dia 01/06/2019 (domingo), funcionários e staffs da Shin-Ei 

participaram do Hamanako Clean Sakusen. Aparentemente não parecia 

ter tanto lixo, mas ao chegar mais próximo à beira do 

lago, constatamos uma grande quantidade de lixo tais 

como: garrafas-pet, latas, garrafas de vidro, sacos 

plásticos, bitucas de cigarros e outros. Somos 

agradecidos pela oportunidade de contribuir e ajudar à 

comunidade. Pretendemos continar participando 

ativamente nestas atividades. 
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Palavra do mês 
Sonhos não são apenas para se ver. Sonho é para ser 
realizado. Tenha perseverança.  Departamento administrativo 

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

