
 
 
 

 

 

 

 
 

Está em dia com o pagamento do Imposto Municipal e de Automóvel? 
Constatamos que há funcionários recebendo o comunicado de apreensão de bens, devido 

a inadimplência, ou seja, o não pagamento do Imposto Municipal e Imposto de Automóvel. 
Certos acordos ou pagamentos parcelados não serão aceitos, caso a apreensão de bens for 
executada. Não sendo efetuado o pagamento até a data do vencimento, será cobrado taxas 
de juros sobre o valor real, aumentando o valor a ser quitado. Certamente foi emitido pela 
prefeitura uma nota de intimação (tokusokujo) para aqueles que estão pendentes com o 
pagamento do mesmo. Não há como se esquivar dessa obrigação. Antes de receber a 
advertência ou a comunicação de apreensão de bens, antecipe e procure se consultar na 
prefeitura e efetuar o pagamento mesmo que seje gradativamente!! 

 

Problemas nas Vias Expressas 
Você porta o triângulo de sinalização de trânsito em seu veículo? Quando 

ocorrer algum problema no veículo (exemplo: pneu furado, etc) e precisar parar, 
deverá colocar o triângulo de sinalização de trânsito. Essa medida faz com que 
outros motoristas saibam que o carro está parado e evitam que mais carros se 
envolvam ou provoquem acidentes. Deve-se colocar o triângulo e o bastão 
vermelho de alerta inflamável à uma distância aproximada de 50 metros do 
carro com avaria, oferecendo uma visão mais ampla aos outros motoristas. 

Ter seu veículo imobilizado na via expressa por falta de combustível 
acarretará em infração, perdendo 2 pontos e multa de 9 mil yenes. Fazer a ultrapassagem e continuar correndo 
do lado direito da pista ( entre 1 à 10 km de distância ) em via expressa, também acarretará em infração, 
perdendo 1 ponto e multa de 6 mil yenes. Portanto, vamos tomar muito cuidado para evitar acidentes e/ou 
cometer infrações, principalmente nesta época de feriado!! 
 

Resumo de comparação de Serviço Burocrático do Seguro desemprego! 
A Shin-Ei Sougou Service recebeu o reconhecimento de uma instituição 

governamental para abreviar trâmites burocráticos. Os documentos de 
comparação (Livro de Registro de Salário, Cartão de ponto ou documento 
equivalente e Nome do funcionário) são emitidos para o requerimento do 
Seguro de Desemprego. Este certificado é especialmente entregue as 
empresas de credibilidade no teor de qualidade relativa à apresentação de 
documentos. O reconhecimento foi baseado nos resultados obtidos aos 

documentos anteriormente tratados e na resolução de serviços burocráticos. Para que possamos 
manter esta credibilidade, continuaremos entregando ou emitindo os documentos sempre de forma 
correta!!  

 

Feriado de Verão 
 O escritório da Shin-Ei estará fechado neste feriado de verão, a partir do 
dia 10/08 até o dia 17/08. Neste período muitas empresas também estarão de 
folga. Por estar empregado, conseguimos levar uma vida moderada, 
entretanto, nos feriados prolongados temos mais vulnerabilidade de 
descontrolarmos este ritmo. Por isso vamos tomar muito cuidado com a 
saúde, descansar bastante para que possamos voltar à trabalhar com ânimo!! 
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Palavra deste mês   
Mantenha sempre a alegria em seu coração!!    

Departamento Geral   
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