
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Vamos respeitar as regras do trabalho！ 
As regras são estabelecidas por leis e regulamentos, para a segurança 

dos trabalhadores e da empresa. Por exemplo, se a empresa tem um 

manual de procedimentos, os trabalhadores devem segui-lo. Cada local 

de trabalho estabelece suas regras e seus manuais. Essas regras são 

como promessas, devem ser seguidas para que possamos garantir a 

segurança do trabalhador. Quando ocorre algum problema na máquina, a 

regra manda desligar a máquina. Porém, por presumir que nada 

acontecerá, e colocar a mão máquina ligada, corre o risco de sofrer um 

acidente, causando um ferimento grave ou até mesmo a morte. Essas regras existem para 

que os acidentes não se repitam. Portanto, vamos respeitar as regras! 
 

Renovação de visto e Zairyu Card pela Shin-Ei 
Ultimamente, a sala de espera da imigração de Hamamatsu tem estado lotada, 

principalmente de segunda e sexta. Para que você não precise faltar no serviço e perder o 

dia todo na imigração, pode utilizar os serviços da Shin-Ei para renovação do visto, pedido 

de permanência e troca ou segunda via do Zairyu Card.  

Valores na tabela abaixo; 

Serviço de Valor 

RENOVAÇÃO DE VISTO  ¥14,000 

PEDIDO DE VISTO PERMANENTE ¥38,000 

SEGUNDA VIA ZAIRYU CARD (Nascimento, perda e alteração de nome)  ¥1,000 

RENOVAÇÃO DO ZAIRYU CAR (caso de visto permanente) ¥1,000 
 

Recado da Sincero 
Durante 10 dias, de 11 à 20 de julho de 2020 será realizada uma 

campanha “Natsuno Koutsuu Anzen Kenmin Undou” (segurança no 

trânsito). Devido ao cancelamento do estado de emergência referente 

ao coronavírus, permite que todos os cidadãos saiam livremente e sem 

restrições. Sendo assim, devemos ter cuidado ao dirigir, e sempre 

respeitar as regras e a “etiqueta de trânsito”, esteja ciente de que 

qualquer um de nós pode virar vítima ou virar culpado.  

 

Sobre o feriado de verão 
 O escritório da Shin-Ei estará fechado neste feriado de verão, a 

partir do dia 8 de agosto (Sab.) até o dia 16 de agosto (Dom). 

Neste período muitas empresas também estarão de folga.  

Vamos aproveitar o feriado para descansar bastante e também tomar 

muito cuidado com a saúde, para que possamos voltar ao trabalho com 

ânimo e evitar de faltar logo no primeiro dia após o feriado!! 
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Frase do mês 

Reconhecer o próprio erro, é a prova da evolução! 
 Departamento administrativo 
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