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Palavra do mês
Sem esforço não existirá resultados, apenas
arrependimento. Mesmo que você não obtenha resultados com seu
esforço, sua experiência pemanece.
Departamento geral
Sobre a prevenção de acidentes de trânsito durante o feriado de verão
Devido ao calor excessivo, dirigir cansado em longas distâncias, e aliado ao fato de estar relaxados devido
ao feriado, diminuem a segurança e atenção no trânsito que são a principal causa de graves acidentes.
Vamos respeitar as regras de trânsito, não dirigindo após o consumo de bebidas alcoólicas, e também não
esquecer de utilizar o cinto de segurança nos passageiros.
Mexer no celular enquanto aguarda o sinal vermelho, gera uma multa no
valor de ¥6,000 e perde 1 ponto na carteira de habilitação. Pessoas
andando de bicicleta com uma mão e a outra mão mexendo no celular, (Se
for pego 2 vezes no período de 3 anos, será necessário assistir um curso de
curta duração e pagar o valor de ¥5,700). Há muitos relatos de várias
pessoas que foram repreendidas pela polícia e por isso vamos tomar
muito cuidado!!
～Palavras da Sincero KAWAGUCHI KENTA ～

Para
adquirir o visto permanente no Japão
」

Conceder ou não o visto permanente é uma decisão à critério do Ministro da Justiça e não
営業部より
existe um padrão claro. As condições relativas à permissão do visto permanente são
publicadas no site do Ministério da Justiça. Explicaremos resumidamente o conteúdo do site.
(1) Ter uma boa conduta.
Como um bom cidadão, viver de forma que não seja criticado socialmente e sem violações
de leis e regulamentos.
(2) Possuir bens ou ter alguma habilidade técnica para que haja independência financeira.
Ter previsão de, futuramente poder levar uma vida estável, não causando peso social.
(3) A autoridade reconhecer que o requerimento do visto permanente vai de encontro com
os interesses japoneses.
Você não deve ser multado ou condenado à prisão. Deve cumprir com as obrigações
públicas, como obrigações fiscais.
Além de pagar os impostos, é também necessário contribuir no nenkin(aposentadoria) e
todas as outras obrigações que exitem no Japão. Recentemente foi dito que é necessário
contribuir no nenkin por no mínimo 5 anos, e existe a possibilidade da imigração 管理
pedir部より
o
Registro de contribuição de pensão( NENKIN KANYU KIROKU).
Sobre multas, muitas pessoas pensam que uma leve infração de trânsito não tem
importancia, mas se você fizer muitas infrações de trânsito mesmo que leves, pode passar
uma má impressão para imigração. Além disso, se você cometer uma infração de trânsito
pesada (quatro ou mais pontos de violação), você será multado e não estará de acordo com o
ítem (3). Ao dirigir um veículo, tenha cuidado com as regras de transito e dirija com
segurança.

＊ 」

Sobre o feriado de verão

（総務部経理課より）
O escritório da Shin-Ei estará fechado neste feriado de verão, a partir do
dia 11de
agosto (Sab.) até o dia 19 de agosto (Dom).
Neste período muitas empresas também estarão de folga.
Vamos aproveitar o feriado para descansar bastante e também tomar muito cuidado
com a saúde, para que possamos voltar ao trabalho com ânimo e evitar de faltar logo
no primeiro dia após o feriado!!

