
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Cuidado com a insolação！！ 
Dias quentes consecutivos, é nesta época que nos noticiários fala-se sobre a insolação. Os 

sintomas da insolação é de difícil percepção, uma doença pavorosa e dependendo do caso chega a 

ser fatal. Para a prevenção desta doença, vamos tomar alguns cuidados citados abaixo. 

① Preparo físico - Procure não sair ou fazer exercícios em dias quentes, caso tenha  
dormido pouco, estiver meiogripado ou quando o corpo não estiver muito bem. 

②Atenção na vestimenta - Vestir roupas mais frescas e ao sair usar chapéu. 

③Tomar sempre líquido - Já estará com falta de líquido no organismo ao sentir『sede』. Vamos 

beber líquido sempre e aos poucos. Principalmente no verão que perdemos sal quando transpiramos, 

portanto aconselhamos tomar bebidas esportivas ou água com sal. 

④Atenção também a idade - Crianças com o organismo em desenvolvimento e pessoas idosas de resistência física 

debilitada tem mais facilidade de ficar com insolação. Vamos prevenir tomando cuidado com a idade. 

Em caso de insolação… 
・Procure refugiar a sombra, em local bem arejado ou de preferência em local com ar-condicionado. 

・Afrouxar a roupa e descanse  ・Refresque o corpo 

・Repor líquido（Tomar bebidas esportivas é eficaz para repor o sal perdido no suor） 

 

 Sobre visto permanente e renovação de visto 
Na Shin-ei fazemos os procedimotos para obter o visto permanete e renovar o visto. Existe 

algumas perguntas frequentes como; ``Por que sai visto de apenas 1ano?´´ou``Por que foi 

negado meu visto permanente?´´. Não sabemos os motivos exatos, mas temos alguns 

exemplos que podemos dar pela nossa experiência. 

- Visto de 1 ano - 

1. Os impostos não estavam em dia: Para renovar o visto, precisa ser entregue apenas os 

comprovantes de impostos dos últimos 2 anos. Mas se houver itens não pagos antes disso, 

existe a possibilidade da imigração pedir os comprovantes de impostos do ano que não foi pago, em todas as 

renovações, até que você o conclua o pagamento. 

2. Não estava pago o ``KOKUMIN HOKEN´´: Mesmo se agora você está no seguro do`` SHAKAI HOKEN´´, se 

no passado você ingressou no Seguro ``KOKUMIN HOKEN´´e deixou de pagar algum item , há casos em que é 

cobrada a apresentação de uma lista dos itens não pagos. 

Houve casos em que não a pessoa em si, mas a família que mora junto não estava em dia com os impostos e por 

isso foi cedido apenas o visto de 1 ano. 

- Visto permanente negado - 

1. Tinha uma baixa renda: Se a pessoa declara muitos dependentes, tanto no Japão como no exterior, e a renda é 

baixa em relação ao número de dependentes, tem a possibilidade do visto permanente ser negado. 

2. Não estava pago o imposto de veículo: Assim como o imposto municipal, se o imposto de veículo estiver com 

pagamento pendente, existe a possibilidade do permanente ser negado. 

É o controle de imigração que decide o prazo para os vistos. Cada caso é diferente, o melhor é fazer o possível para 

pagar os impostos em dia, para que não haja dificuldades na renovação do visto. 
 

Sobre o treinamento educativo 

Com a lei do haken revisada em 2015, a empresa deverá criar sistematicamente um treinamento educativo. 

Esse treinamento deve ser feito por etapas nos primeiros 3 anos de serviço. Serão ao total mais de 8 horas de 

treinamento que poderá ser feito em 1 ou mais vezes por ano. 

 Na Shin-ei construimos o sitema de treinamento educativo ``e-learning´´ em Japonês, Português e 

ingles.Colocamos um aviso com as infomações do  treinamento educativo no holerite, para os funcionario 

referentes.  
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Frase do mês   
Se você consegue sonhar, você pode realizar. 

Departamento administrativo 
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