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Palavra deste mês
Mudar é possível, tudo depende de você!!
Departamento Administrativo

Cuidado com a Intoxicação Alimentar na época
de chuvas consecutivas (Tsuyu)!
O período de tsuyu é sinônimo de umidade muito alta do ar, propiciando a proliferação de
fungos, sendo um período em que os alimentos estragam com mais facilidade. Cuidado ao
ingerir carnes mal passadas em churrasco ou em outras ocasiões! Em casos de sintomas de
intoxicação, como a diarréia, não é aconselhável tomar remédio, pois a bactéria acaba
permanecendo no corpo! Para que o organismo não fique desidratado devido a diarréia, tomar
」
bastante
líquido ou soro caseiro. Bebidas esportivas são bem eficazes!! Caso as naúseas não
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passarem, deite-se de lado e não de barriga para cima! Evitando assim que o vômito
obstrua o
canal do aparelho respiratório! A intoxicação alimentar se agravando poderá levar até a morte,
procurar atendimento médico mais rápido possível!!

Prazo de vencimento do Visto!
見

本

O visto é muito importante para os estrangeiros poderem viver no Japão.
Muitos andam esquecendo de renovar o visto dos próprios filhos! Verificar
periodicamente o prazo do visto dos membros familiares (principalmente a
dos filhos) e dar entrada na renovação! Com o vencimento do prazo há a
possibilidade de não conseguir mais fazer a renovação, portanto tome
cuidado! Aqueles que precisarem fazer a renovação do visto, podem
também entrar em contato diretamente no escritório!!
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Comunicado sobre o Imposto sobre automóveis
O imposto é cobrado conforme a cilindrada do automóvel! (Carros com mais
de 13 anos de fabricação, sofrerá aumento no imposto!). Este imposto é
cobrado todos os anos para o proprietário do automóvel registrado
a partir do dia 01 de abril. A cobrança é enviada para ser quitada
durante o mês de maio, caso não seja quitada, será enviada
cartas/notificações de cobrança. Os juros não serão cobrados
até o mês de julho. O pagamento do imposto não sendo
efetuado, não conseguirá fazer a renovação do Shaken. Após o
mês de julho acarretará na cobrança de juros, portanto vamos tentar （総務部経理課より）
quitar dentro deste mês!

Estamos no Facebook!.
A SHIN-EI SOUGOU SERVICE também está presente no Facebook!
Criamos uma página no facebook com a finalidade de abrir mais um canal de
comunicação, informando sobre as vagas de trabalho e notícias em tempo
real. Curta a nossa página!! Para acessar a nossa página do facebook basta
digitar【伸栄総合サービス】em Kanji!!

