
LOCAL        ACT City Hamamatsu - Hall de Exposições e Eventos 

(Hamamatsu-shi, Naka-ku, Chuo 3-12-1)  

DATA         16 de fevereiro (terça)２até 15 de março (segunda)  

※21 e 28 de fevereiro (domingo) terão atendimentos 

HORÁRIO     9:00 ～ 16:00  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Você conhece a Caderneta para Pessoa com Deficiência?

Existem diversos serviços assistenciais para que as pessoas com deficiência física 

possam viver com mais facilidade no seu dia a dia e participar de atividades sociais. 

① Descontos em passagens de transporte público, tais como trens e ônibus 

② Desconto em pedágios 

③ Sistema de dedução de Imposto Residencial, Imposto de Renda, Imposto de Automóvel e Imposto 

Sobre Aquisição de Automóvel, entre outros.  

Esses serviços podem ser recebidos por pessoas que obtiveram a Caderneta para Pessoa com Deficiência 

Física ou Intelectual, de acordo com o nível de deficiência. Para mais informações, entre em contado com 

o Departamento de Apoio à Integração Social “FUTURO” (Tel 053-488-7007). 
 

Recado da SINCERO   

Mesmo depois de sair da Shin-Ei, há clientes que continuam com o Seguro do Carro 

com pagamento por débito automático, mas últimamente houveram casos em que o 

pagamento não pode ser debitado da conta e o seguro foi cancelado. 

Neste caso, a apólice emitida se tornará inválida e, na próxima vez em que o cliente 

fizer um seguro de automóvel em outra agência, poderá ter de realizar procedimentos complicados, 

como avaliações da classificação e correções de contratos, portanto, pedimos que tomem cuidado. 
 

Aviso sobre Declaração de Imposto de Renda (Kakutei Shinkoku)  

Este ano também será realizada a Declaração de Imposto conforme abaixo. Nesse período, o Setor de 

Impostos de Renda (Zeimusho) não estará aberto para receber as Declarações de Impostos. Os locais 

designados serão abertos durante a semana, e alguns locais podem atender aos domingos. As pessoas 

que necessitam fazer a declaração, procure ir em algum dia que não interfira no trabalho. Para evitar o 

congestionamento neste ano, uma "senha" será necessária para entrar no local. (Veja o endereço 

abaixo) https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/06201204_03.pdf 

 

 

 

 

 

 

Além disso, use o "e-Tax de casa" para reduzir o risco de infecção. No site da Agência Nacional de 

Impostos em "Campo para emissão da Declaração de Imposto ", você pode criar uma declaração de 

imposto inserindo o valor de acordo com as orientações na tela. A declaração de imposto criada pode ser 

enviada usando o e-Tax. Você também pode imprimi-la e enviá-la pelo correio. (Veja o link abaixo) 

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 

Shin-Ei Sogo Service 

http://www.shinei-net.jp 
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Frase do mês 

Se souber usar bem, você sempre terá tempo suficiente 

Dept. Administrativo 

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/06201204_03.pdf
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
http://www.shinei-net.jp/

