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Palavra do mês

Você não é um fracasso se não desistir
Departamento geral
Problemas comuns e precauções para alterar o nome de proprietário de automóvel
～SINCERO～
Ao vender um carro, não há nenhum problema se você vender a uma loja de carro, mas pode haver
problemas em caso de vendas pessoais. O caso mais comum é quando o nome não é alterado mesmo após a
venda. Se o nome do proprietário do carro permanece inalterado, provavelmente acontecerá os seguintes
problemas como listado abaixo. Certifique-se com a pessoa que vendeu o carro de alterar o nome. Se possível,
confirmar no contrato de venda sobre o pagamento do imposto de automóvel, e tentar chegar no acordo da
data de quando a responsabilidade do pagamento passa do antigo para o novo proprietário do veículo.
1.Acidente, violação de trânsito e sobre o pagamento de multa
Quando acontece um acidente ou violação de trânsito, geralmente o motorista que estava no local é punido,
mas é diferente no caso do infrator não estar presente. Em caso de violação ocorrida em estrada ou rodovias
com aparelhos que identificam a velocidade automaticamente, a polícia identificará o
infrator a partir do número de placa. Então uma carta de aviso será enviada ao
proprietário descrito no documento (shakensho). Em caso de estacionar em local
proibido é o mesmo. Além disso, se o motorista causar um acidente fatal, há também
um grande risco de ser exigido ao proprietário arcar com a pensão de grande valor.
2.Será enviado um boleto sobre pagamento de imposto de automóvel
O boleto de pagamento de imposto de automóvel basicamente será enviado para o
proprietário descrito no documento. Por isso, continuará sendo enviado para o
proprietário registrado mesmo após a venda.

Prevenção da Influenza
① Vacina contra influenza…Tomar a vacina atenua os sintomas, caso venha contrair a
doença. Para não propagar a doença, vamos tomar a vacina!!
② Lavar as mãos…Método eficiente para que o vírus seja eliminado. Independente de
ser ou não influenza, esta medida é uma prevenção básica de evitar o contágio.
③ Manter o grau de umidade adequada…Quando o ar está seco, é mais fácil o vírus da
influenza se alastrar. Isto ocorre porque a resseca a membrana da garganta e
diminui o mecanismo de defesa, portanto vamos manter a umidade entre 50%～
60％ !!!
④ Descansar bastante e alimentar-se bem…Tomar cuidado para manter uma
alimentação saudável e descansar bastante diariamente para fortalecer o sistema imunológico.
⑤ Evitar a sair à lugares movimentados ou onde há aglomeração de pessoas…Quando ocorre uma epidemia
de influenza, são alvos principalmente as pessoas idosas, cansadas ou que tenham dormido pouco, evitar sair
à lugares movimentados ou com aglomeração de pessoas. Caso tenha que sair para esses lugares, utilizar
máscara e procure ficar menos tempo possível nestes lugares.

Sobre a renovação do ``Zairyu Card´´
Com a implementação do novo sistema de controle de permanência no dia 9 de Julho de 2012, foi feita a troca
do cartão de Registro de Estrangeiro(Gaikokujin Torokusho) para o Cartão de Permanência( Zairyu Card ). E
a validade do Cartão de Pemanência é de 7 anos para os residentes permanentes. Como este ano é o sétimo
ano, haverá algumas pessoas com a validade vencendo. Verifique a validade do seu Cartão de Permanência.
Além disso, verifique também a data de vencimento do visto e do Cartão de Permanência do seus filhos. Tenha
cuidado, pois é necessário renovar antes de fazer 16 anos. Aqueles que renovaram o visto ou o Cartão de
Permanência, por favor, entregue uma copia do Cartão de Permanência para seu Tantosha.

