
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Do Comitê de Saúde e Segurança 
No dia primeiro de dezembro de 2015 foi criada uma emenda na lei Trabalhista e Bem-estar social, que inicia 

o sistema de checagem do estresse. Na SHIN-EI a checagem está prevista para ser realizada no mês de outubro. 

A forma de checagem será feita pela internet. Cada funcionário deverá acessar um site na web, que 

posteriormente será indicado, e responder um questionário simples de 57 perguntas 

relacionadas ao estresse gerado pelo trabalho (※ Como o site será apenas em japonês 

estaremos distribuíndo um manual em português e inglês). O estresse afeta não 

somente o rendimento no trabalho mas também o ambiente, prejudicando o 

relacionamento com os colegas. Vamos construir um relacionamento saudável, através 

de cumprimentos cotidianos e boa comunicação (relatação, constatação e 

aconselhamento). Além disso, caso haja problemas ou dificuldades no trabalho, vamos 

resolver rápidamente consultando o encarregado da SHIN-EI , ou os líderes do setor de 

trabalho. E o exame médico será realizado no escritório da Shin-Ei Sougou Service 

na período da manhã, nos dias 13, 20 e 27 de outubro do corrente ano. De acordo com a lei trabalhista é 

necessário fazer este exame, portanto pedimos aos funcionários para aproveitarem a oportunidade! 

Através deste exame podemos prevenir ou descobrir algum tipo de doença com mais rápidez. Nós 

distribuiremos o fomulário de perguntas para aqueles que serão examinados em uma data posterior.  
 

Vocês respeitam as placas de Parada 

Obrigatória? 
 Vocês estão respeitando as Placas de Parada Obrigatória? Nos cruzamentos onde a 

visibilidade é ruim, devemos verificar bem ambos os lados, na hora de sair e seguir 

devagar. Nos acidentes de carro e bicicleta, na maioria das vezes ocorrem por descuido da 

parte dos carros. Ultimamente tem se constatado jovens mexendo no celular andando de 

bicicleta. Portanto, por mais que os motoristas tomem cuidado, há casos em que os ciclitas 

acabam sofrendo colisão com os veículos. Caso venha sofrer este tipo de problema mesmo que o ciclista não tenha se 

machucado, aconselhamos entrar em contato com a polícia para fazer a ocorrência do acidente.  
 

Relativo ao pagamento do imposto residencial  
Desligando da empresa anterior, ingressando na Shin-Ei, se tiver o imposto residencial na situação 

de Arrecadação Normal, （Aqueles que tem o carnê）Há a possibilidade de 

mudar para Arrecadação Especial, consulte o seu tantosha para maiores 

informações.（※ Não será aceito se o prazo de vencimento estiver vencido）. 

Para quem tem o imposto residencial na situação de Arrecadação Normal 

em valor elevado, se não puder pagar até o prazo de vencimento, consulte na 

Prefeitura, conforme a situação há a possibilidade de 「Parcelar」. Consulte 

no Setor de Imposto na Prefeitura. Se não efetuar o pagamento até o prazo 

de vencimento, será acrescentado 「Juros」. Mesmo cobrando juros, se o 

contribuinte não pagar, sofrerá penalidades como apreensão dos bens 

materiais ou financeiros etc, por meios judiciais.  Se o pagamento for 

aplicado por meios judiciais, não há como parcelar mais a dívida, portanto vamos pagar em dia o 

imposto e se porventura não puder, fazer a consulta rapidamente na prefeitura demonstrando a 

intenção de pagar corretamente. 
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Frase do mês   
As pessoas que se esforçam falam sobre esperanças, as pessoas 

que não se esforçam falam sobre frustrações. 
                                      Departamento geral 
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