
 
 
 

 

 
 

Sobre infecção pelo novo coronavírus  

Ｑ. Por que devo ter cuidado em restaurantes? 

Ａ. Retiramos a máscara ao comer ou beber e isso aumenta o risco de infecção. A infecção por coronavírus é 
transmitida pelas gotículas (tosse, espirro, etc.) da pessoa infectada que voam durante a conversa. Se quiser 

comer no restaurante, recomendamos ir com as pessoas que moram junto. 
A família está sempre em contato próximo. Portanto, comer junto no 
restaurante não aumenta a chance de infecção. 

Ｑ. Quais são os 3 pontos que você deve estar ciente ao ir a um restaurante? 

Ａ. ・ Manter pelo menos 1 metro de distância das pessoas 
Para manter distância, sente-se na diagonal oposta, evitando a 
frente o máximo possível. 

  ・ Não fale enquanto come 
  Para reduzir as conversas, vá a restaurantes com pequeno número de 

 pessoas e em tempo curto. 
  ・ Coloque a máscara depois de comer 

Não fale sem a máscara. Use a máscara até o nariz. 
 

Parcelamento do Imposto de Automóvel     ～Recado da SINCERO～ 
O imposto de automóvel é obrigado a ser pago pelo "proprietário do dia 1 de abril" de cada ano. Basicamente, 
você deve pagar o imposto em uma única parcela através do boleto enviado no início de maio, mas você pode 

estar em uma situação em que seja difícil pagar o imposto devido a um desastre, licença, desemprego, etc. 
Nesse caso, se você se encaixa nas seguintes condições, de acordo com o 
Artigo 15 da Lei Tributária Local, o pagamento do imposto poderá ser adiado 
e parcelado no prazo de até um ano. 
・  Quando uma propriedade é danificada por um desastre (terremoto, 

tempestade, inundação, incêndio, etc.) ou roubada 
・  Quando o contribuinte ou parentes que dão suporte financeiro estão 
doentes ou feridos 
・ Quando os negócios forem abolidos ou suspensos 
・ Quando a empresa sofre uma perda significativa 
・ Quando houver outros fatos semelhantes aos acima 

No entanto, o dia após a data de vencimento, ou seja, o número de dias a partir de 1º de junho até o dia em que 
o imposto automóvel é pago, é contado como o número de dias vencidos, e um atraso no pagamento com base 
no valor do imposto será incorrido. 
Valor em atraso = valor do imposto x número de dias de atraso x valor proporcional do atraso ÷ 365 dias 
Além disso, embora o imposto seja basicamente pago em uma única parcela, se você optar por pagar com 

cartão de crédito, o valor deduzido de sua conta será dividido ao definir o número de divisões da empresa de 
crédito.  
Acesse o site "Yahoo Payment" e use o "número de pagamento" e o "número de confirmação" no aviso de 
pagamento do imposto de automóvel enviado pela prefeitura para concluir o procedimento de pagamento. 
"Pagamento Público do Yahoo!"  https://koukin.yahoo.co.jp/ 

 

Vagas na Creche!     ～Recado do Shi-Ei Hoikuen～ 
Shin-Ei Hoikuen está com vagas para crianças de 1, 2 e 5 anos. As 
vagas são limitadas, portanto, se houver interesse, entre em contato 
conosco o mais rápido possível. 
 

Frase do mês 

Vamos fazer o AISATSU (cumprimentar) alegremente!   Dept. Adm. 
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