
 
A partir de 2023 haverá mudança no ajuste fiscal de final de ano (NENMATSU CHOSEI) para os 

dependentes que residem fora do Japão 
（1）Regra básica … Parentes residentes fora do Japão com idade entre 30 e 70 anos não poderão ser mais 

dependentes do imposto de renda. 

（2）Exceção … Independentemente do citado acima, aqueles que se enquadrarem em alguns dos itens abaixo 

podem ser colocados como dependente. 

Público-alvo Documentos que precisam ser enviados 

ou apresentados 
Estudantes Documentos certificando que você é um residente que possui 

estatuto de estudante emitido por um governo local 

Pessoas com deficiência Documentos que cumprem os requisitos de dedução de 

dependentes com deficiência 

Residentes que recebem referente ao ano 

380.000 ienes ou mais para cobrir despesas 

de moradia ou despesas educacionais  

Remessas no valor acima de 380.000 ienes 

A partir do próximo ano, será necessário enviar mais de 380.000 ienes por ano para parentes dependentes entre 30 a 

70 anos. Certifique-se de manter todos os documentos que comprovam o valor que você enviou.  

Como se previnir contra a influenza 
① Vacina contra influenza… Tomar a vacina reduz os sintomas caso venha contrair a doença. Para não propagar a 

doença, vamos nos vacinar!! 

② Lavar as mãos… Método eficiente para que o vírus seja eliminado. Independentemente de ser ou não influenza, 

esta medida é uma prevenção básica para evitar o contágio. 

③ Manter a umidade adequada… quando o ar está seco, é mais fácil o vírus da influenza se alastrar. Isto ocorre por 

ressecar a membrana mucosa da garganta e diminui o mecanismo de defesa, portanto vamos manter a umidade 

entre 50%～60％!!! 

④ Descansar bastante e alimentar-se bem… Tomar cuidado para manter uma alimentação saudável e  

descansar bastante diariamente para fortalecer o sistema imunológico. 

⑤ Evite ir à lugares movimentados ou onde há aglomeração de pessoas… Quando ocorre uma epidemia de 

influenza, são alvos principalmente as pessoas idosas, e/ou que não tenham uma boa noite de descanso, evite 

lugares movimentados e aglomeração de pessoas. Caso tenha que ir para esses lugares, utilize máscaras e procure 

ficar somente o tempo necessário. 
 

Dia de esportes da creche Shinei 
O 15º Festival de Esportes da Escola Infantil Shinei foi realizado no sábado, 23 de 

setembro. O dia esportivo deste ano foi realizado em um tempo reduzido, tomando 

todas as medidas possíveis contra infecções por coronavírus. todas as manhãs as 

criancas correram e dançaram no parque com muita dedicação. Foi um dia em que 

as crianças realmente brilharam. 
 

Outros serviços da Shin-Ei 

053-472-6099 Shin-Ei Sogo Service （Empreiteira） 

053-476-5955 Shin-Ei Hoikuen（Creche） 

053-472-6070 SINCERO（Representante da Tokio Marine） 

053-488-7007 FUTURO (Dept. de apoio à integração social) 
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